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CUVÂNT INAINTE 

Dezvoltarea durabilă susţine viziuni despre progres care integrează atât nevoile imediate, cât şi 

cele pe termen mediu şi lung şi care se adresează întregii comunităţi locale, cu proiecţii în toate 

domeniile socio-economice, cultuale şi de mediu.  

Programarea dezvoltării locale este o acţiune 

deosebit de complexă, care presupune consultări şi un 

parteneriat puternic între actorii din unitatea 

teritorial-administrativă care participă la activităţile 

social-economice şi culturale locale prezentă în 

preocupările autorităţilor administraţiei publice locale.  

Identificarea problemelor şi a nevoilor la nivelul 

comunităţii, stabilirea planului de acţiune locală 

pentru dezvoltare durabilă, stabilirea domeniilor 

prioritare care au nevoie de finanţare şi pregătirea 

portofoliului local de proiecte trebuie să aibă în vedere 

direcţiile perioadei 2014-2020 de programare financiară a fondurilor Uniunii Europene.  

Planificarea strategică este un proces în mai multe etape, prin care comunităţile pot să işi creeze 

imaginea viitorului pornind de la condiţiile prezente de potenţial al resurselor şi oportunităţilor şi işi 

trasează căi de realizare a acelui viitor prin elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală Durabilă.  

Strategia comunei Raciu trebuie realizată în corelaţie cu Strategia de Dezvoltare Regională a 

zonei, Strategia de Dezvoltare a Judeţului Dambovita, Planurile de Amenajare Teritorială judeţene, 

Planul Urbanistic General al comunei Raciu. 

Direcţiile de dezvoltare strategice, dar şi alte elemente ale Strategiei de Dezvoltare Locală 

Durabilă, trebuie revizuite periodic astfel incât obiectivele stabilite să ţină cont de evoluţia 

macroeconomică la nivel naţional, starea economiei la nivel regional şi local, precum şi de părerile 

actorilor locali cu privire la implementarea fiecărui proiect. Cu cât revizuirea se face la intervale mai 

scurte, cu atât erorile referitoare la evaluarea oportunităţilor şi a resurselor la un proiect sunt mai 

mici, iar proiectele implementate pot răspunde interesului tuturor celor interesaţi în plan local.  

Corelarea planului de activităţi al strategiei de dezvoltare durabile cu principalele programe de 

finanţare prin fonduri nerambursabile de la Uniunea Europenană sau din programe naţionale, prin 

parteneriate public-privat, din imprumuturi bancare, bugetul local sau alte surse reprezinta soluţia 

viabilă care să permită o dezvoltare echilibrată şi armonioasă a colectivităţii locale prin care 

cetăţenii să aibă asigurate servicii publice complete, diverse, de calitate şi accesibile tuturor. 

PRIMAR GRĂDINARU VASILE 
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PARTEA I -  INTRODUCERE 

"Dezvoltarea Durabilă este dezvoltarea care asigura necesitatile prezente fara a 

compromite posibilitatile generațiilor viitoare de a-și satisface propriile necesitati." 

(Raportul Comisiei Brundtland 1987) 

 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Raciu pentru perioada 2014 - 2020 urmăreste 

dezvoltarea durabilă prin valorificarea potențialului local pentru a fi în concordanță cu 

obiectivul general al Planului Național de Dezvoltare 2014-2020. 

Prezentul document este realizat la solicitarea Primăriei Raciu din județul  Dâmbovița și 

reflectă atitudinea locuitorilor cu privire la prioritățile de dezvoltare ale comunei pe următorii 

7 ani. Opinia locuitorilor a fost cunoscută prin efectuarea unui sondaj în rândul cetățenilor 

comunei Raciu. 

Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflecta nevoile actuale ale 

comunității și atingerea acestora în viitor. 

România va trebui să ajungă la un nivel de trai similar celorlalte țări care se afla în 

Uniunea Europenă prin atingerea unui PIB de 55%. Pentru atingerea acestui obiectiv, 

România va beneficia în perioada 2014-2020 de finanțări pe diverse domenii pentru a atinge 

nivelul de trai al țărilor care se afla în UE. 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Raciu va fi instrumentul de lucru al 

administrației publice locale, agreat de întreaga comunitate locală, care va orienta gândirea, 

decizia și acțiunea către obiective superioare sau către premisele obiectivelor, fără ca pe 

parcurs să existe abateri datorate urgențelor sau avantajelor și dezavantajelor ce pot interveni 

în anumite momente. 

De asemenea, Strategia de dezvoltare locală a comunei Raciu se doreste a fi, în aceeasi 

măsură, un instrument de lucru pus la dispoziția tuturor factorilor interesați în progresul 

economico-social al comunei și tiparul traseului armonios pentru orizontul de timp propus 

până în 2020. 

Strategia de dezvoltare locală se doreste a fi un ghid de prezentare a tuturor obiectivelor 

de dezvoltare indicând totodată direcțiile de dezvoltare specifice și detaliate în acțiuni 

punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale administrației publice locale. 
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Utilizarea instrumentelor de consultare a comunității locale a determinat adaptarea tuturor 

propunerilor de acțiuni, în final strategia de dezvoltare locală fiind în consens cu aspirațiile 

locuitorilor comunei Raciu. Importanta acestui aspect este data atât de certitudinea implicării 

viitoare a comunității locale în implementarea strategiei de dezvoltare locală cât și de 

posibilitatea asumării depline și constiente a acesteia. 

În procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală administrația publică locală 

lansează procedura de consultare a comunității locale din localitatea Raciu asupra propunerii 

finale. 

Metodologic, prezenta strategie are la bază și se fundamentează pe următoarele 

instrumente și proceduri de lucru: 

1. analiza de conținut; 

2. analiza de date statistice din surse organizate și realizate de consultant; 

3. comparații de date statistice inseriate și pe scale evolutive;  

4. interviuri de profunzime cu factori decizionali și de opinie din structura domeniilor 

cheie analizate în cadrul studiului;  

5. analiza SWOT;  

6. interpretări aferente unor studii, rapoarte, cercetări, documente de politică, strategie 

și norme acționale europene, naționale, regionale, județene și locale.  

 

Legislatia europeana  

Auditul comunei Raciu respectă și se conformează cu 

documentele legislative și de politică de dezvoltare, reper atât la 

nivel european cât și național, regional și local. Dezvoltarea pe 

termen mediu și lung a comunei Raciu trebuie să fie în contextul 

geo-strategic, instituțional, administrativ, economic, social și 

cultural european, iar obiectivele și prioritățile acționale ale acestuia trebuie construite în 

conformitate deplină cu Strategia de la Lisabona (revizuita) a Uniunii Europene sau cu Planul 

Național de Dezvoltare al României pentru perioada 2014 – 2020.  

Viziunea de dezvoltare a comunei Raciu trebuie să inglobeze materializarea în timp a 

unor politici benefice comunității locale și cetățenilor comunei ca cetățeni europeni. Raciu 

trebuie să se dezvolte ca o comună europeană, cu standarde de calitate aferente fiecarui 

domeniu cheie – infrastructură, industrie, agricultură, servicii publice și comerciale, resurse 
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umane, asistență socială, educație, sănătate, siguranța cetățeanului etc, dar și să se integreze și 

să mobilizeze activ la nivel regional potențialul existent. Comuna Raciu trebuie să se impună 

ca un actor local, valorificând acest potențial în paralel cu inițierea, susținerea și 

materializarea unor demersuri acționale și investitonale care să atragă surse publice și private 

în dezvoltarea să. 

EUROPA 2020 – principii, valori, direcții de acțiune 

Extrase și sinteze din document 

“Obiective Europa 2020: 

1. Ocuparea forței de muncă: rata de ocupare a forței de muncă de 75% în rândul 

populației cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani.  

2. Cercetare și dezvoltare: alocarea a 3% din PIB-ul UE pentru cercetare și dezvoltare. 

3. Schimbări climatice și energie: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră 
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(sau chiar cu 30%, în condiții favorabile) față de nivelurile inregistrate în 1990, creșterea 

ponderii surselor de energie regenerabile până la 20%, creșterea cu 20% a eficienței 

energetice. 

4. Educație: reducerea abandonului scolar sub 10%, creșterea la peste 40% a ponderii 

absolvenților de studii superioare în rândul populației cu vârsta cuprinsă între 30-34 de ani. 

5. Sărăcie și excluziune socială: reducerea cu cel putin 20 de milioane a numărului 

persoanelor care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei și a excluziunii sociale. 

Prioritati Europa 2020: 

Creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazăte pe cunoastere și inovare 

presupune îmbunătățirea prestatiei în urmatoarele domenii: 

 cercetare și inovare: imbunătățirea condițiilor pentru creșterea investitiilor de stat și 

private în vederea generării de locuri de muncă prin crearea de noi produse și servicii; 

 educație: incurajarea și sustinerea procesului de invățare și formare de-a lungul vieții 

în vederea imbunătățirii competențelor; 

 societatea digitală: utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor. 

Actiunile acestei priorități vizează: 

- eliberarea potențialului inovator al Europei; 

- ameliorarea rezultatelor în domeniul educației; 

- valorificarea avantajelor economice și sociale ale societătii digitale. 

Creșterea inteligenta va fi stimulată prin trei initiative: 

a) “O Uniune a inovarii” prin care se propune: 

 reorientarea politicii în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării către domenii care 

prezinta provocari majore pentru societate (schimbari climatice, utilizarea eficiență a energiei 

și a resurselor, schimbări demografice, sănătatea populației etc.);  

 consolidarea verigilor din lanțul inovarii, de la cercetarea fundamentală la 

comercializare. 

Comisia Europeană va depune eforturi pentru: 

- definitivarea spațiului european de cercetare, elaborarea unei agende strategice de 

cercetare; 

- imbunătățirea condițiilor-cadru pentru a permite întreprinderilor să inoveze, crearea 

unui brevet european unic și a unei instanțe specializate în materie de brevete; 

- lansarea de parteneriate europene în domeniul inovarii între UE și nivelurile naționale, 

în vederea accelerarii dezvoltării și utilizării; 
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- consolidarea și dezvoltarea rolului instrumentelor UE de susținere a inovării (fondurile 

structurale, fondurile de dezvoltare rurală, programul-cadru de cercetare-dezvoltare, etc.); 

- promovarea parteneriatelor în materie de cunoastere și consolidarea legăturilor între 

educație, întreprinderi, cercetare și inovare. 

b) „Tineretul în miscare”, prin care se propune: 

 consolidarea performanței și atractivității internaționale a instituțiilor de invățământ  

superior din Europa; 

 sporirea nivelului general de calitate la toate formele de educație și formare în UE; 

 combinarea excelenței cu echitatea, prin promovarea mobilității studenților și a celor 

care urmează un curs de formare, 

 imbunătățirea situației încădrării în muncă a tinerilor. 

Comisia Europeana va depune eforturi pentru: 

- integrarea și consolidarea programelor UE de mobilitate, cele destinate universităților, 

cele destinate cerceăatorilor și corelarea lor cu programele nțtionale; 

- impulsionarea agendei de modernizare a invățămantului superior la nivelul 

programelor scolare, al guvernanței și al finanțării; 

- identificarea metodelor de promovare a spiritului antreprenorial prin programe de 

mobilitate pentru tinerii profesionisti; 

- promovarea recunoașterii invățării non-formale și informale; 

- lansarea unui Cadru pentru încădrarea în muncă a tinerilor. 

c) „O agendă digitala pentru Europa”, prin care se propune crearea unei piețe digitale 

unică, bazătă pe internet rapid și ultrarapid și pe aplicatii interoperabile:  

 până în 2013: acces universal la internet în bandă largă;  

 până în 2020: acces universal la internet mult mai rapid (cel putin 30Mbps);  

 până în 2020: o viteză a internetului de peste 100 Mbps în peste 50% din locuințele din 

Europa. 

Comisia Europeană va depune eforturi pentru: 

- oferirea cadrului juridic stabil, pentru stimularea investițiilor în infrastructura pentru 

internet de mare viteză, deschisă și competitivă, precum și în serviciile conexe; 

- dezvoltarea unei politici eficiente în domeniu; 

- facilitarea utilizării fondurilor structurale ale UE pentru realizarea acestei agende. 

Creșterea inteligentă este necesara în vederea recuperării decalajelor între creșterea 

economica a UE și creșterea economica a celor doi mari competitori pe piața mondială, 

respectiv SUA și Japonia.  

Aspecte de corectat în domeniul Inovării: 
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 nivelul mai redus al investițiilor în cercetare, dezvoltare și inovare; 

 utilizarea insuficientă a tehnologiilor informației și comunicațiilor;  

 accesul dificil la inovare în anumite sectoare ale societății; 

 ponderea mai redusa în UE a firmelor high-tech. 

Aspecte de corectat în domeniul Educației:  

 un sfert dîntre elevi au competențe slabe de citire, unul din sapte tineri abandonează 

studiile și formarea prea devreme; 

 50% dîntre tineri ating un nivel mediu de calificare, insuficient pentru cerințele noi de 

pe piața muncii; 

 în rândul populației cu vârsta cuprinsa între 25 și 34 de ani, doar 1 persoana din 3 are o 

diplomă universitară, comparativ cu 40% în SUA și peste 50% în Japonia; 

 conform “indicelui Shanghai” în clasamentul mondial al primelor 20 de universități, 

sunt listate doar două universitati europene. 

Aspecte de corectat în domeniul Societății digitale: 

 din valoarea de 2.000 miliarde € reprezentată de piața globală pentru tehnologiile 

informației și comunicațiilor, firmele europene reprezinta doar 25%; 

 rămânerea Europei în urma SUA și Japoniei în ceea ce priveste internetul de mare 

viteză, afectează capacitatea acesteia de inovare în special în zonele rurale, diseminarea online 

a cunostințelor și distribuția online de bunuri și servicii. 

“Creșterea durabilă” inseamnă promovarea unei economii mai eficiente din punctul de 

vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive, presupune dezvoltarea de noi 

procese și tehnologii (inclusiv cele ecologice) care: 

- să accelereze dezvoltarea de rețele inteligente, ce folosesc TIC; 

- să exploateze rețelele de la scara UE; 

- să consolideze avantajul competitiv al mediului european de afaceri;  

- să constientizeze consumatorii în ceea ce priveste meritele utilizarii eficiente a 

resurselor; 

- să scadă emisia de dioxid de carbon;  

- să prevină degradarea mediului, pierderea biodiversitatii, utilizarea nedurabilă a 

resurselor.  

Creșterea durabilă va sta la bază coeziunii economice, sociale și teritoriale prin derularea 

de acțiuni în urmatoarele domenii: 

 “competitivitate” :  
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- menținerea avantajului fata de SUA și China, pe piața tehnologiilor ecologice; 

- eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor; 

- productivitate crescută pentru contracararea presiunii tot mai mari de pe piețele de 

export și pentru un număr tot mai mare de materii prime. 

 “combaterea schimbarilor climatice” : 

- reducerea emisiilor de dioxid de carbon mult mai rapid în decada care urmează; 

- exploatarea completă a potențialului noilor tehnologii, precum posibilitățile de captare 

și stocare a dioxidului de carbon, care vor genera reducerea emisiilor, realizarea de economii 

și creștere economică; 

- consolidarea capacității de rezistență a economiilor UE în fața riscurilor climatice, 

precum și capacitatea de prevenire a dezastrelor și de reacție la acestea. 

 “energie curată și eficientă”:  

- scăderea importurilor UE de petrol și gaze cu 60 de miliarde € până în 2020; 

- creșterea PIB-ului cu 0,6%-0,8%; 

- crearea a peste 600 000 locuri de mucă prin utilizarea energiei regenerabile în 20% din 

energia folosită în UE; 

- crearea a peste 400 000 locuri de muncă prin atingerea obiectivului de 20% privind 

eficiența energetică. 

Creșterea durabilă va fi stimulată prin doua inițiative: 

d) “O Europa eficientă din punctul de vedere al utilizarii resurselor”, prin care se 

propune: 

 sprijinirea tranziției către o economie eficientă în ceea ce priveste utilizarea resurselor  

cu emisii reduse de dioxid de carbon; 

 decuplarea cresterii economice de utilizarea resurselor, de consumul de energie;  

 reducerea emisiilor de CO2; 

 creșterea competitivitătii și promovarea securității energetice. 

Comisia Europeană va depune eforturi pentru: 

- mobilizarea instrumentelor financiare ale UE precum fondurile pentru dezvoltare 

rurală, fondurile structurale, și altele în cadrul unei strategii solide de finanțare (UE, publică 

natională, privată); 
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- consolidarea cadrului de utilizare a instrumentelor de piață precum certificate de 

emisii, incurajarea utilizării extinse a achizitiilor publice ecologice, etc; 

- prezentarea de propuneri pentru modernizarea și decarbonizarea sectorului 

transporturilor; 

- implementarea de proiecte strategice în vederea eliminarii blocajelor în secțiunile 

transfrontaliere și nodurile intermodale (orase, porturi, platforme logistice); 

- finalizarea pieței interne a energiei, derularea acțiunilor din cadrul planului privind 

tehnologiile energetice strategice (SET); 

- promovarea proiectelor de infrastructura de importanță strategică pentru UE în zona 

baltică, în Balcani, în regiunea mediteraneeana și în Eurasia; 

- adoptarea și implementarea unui Plan de acțiune privind eficiență energetică, 

promovarea unui program în domeniul utilizarii eficiente a resurselor (sprijinind IMM-urile și 

gospodariile) prin utilizarea fondurilor structurale și a altor tipuri de fonduri; 

- stabilirea viziunii privind modificarile structurale și tehnologice necesare pentru a face 

tranziția către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon, eficiență din punctul de 

vedere al utilizării resurselor și rezistența la schimbările climatice până în 2050. 

La nivel național, statele membre vor trebui: 

– să elimine treptat subvențiile dăunătoare mediului (excepții în cazul persoanelor 

defavorizate); 

– să dezvolte instrumente de piață, precum stimulente fiscale și achizitii publice menite să 

adapteze metodele de producție și de consum; 

– să dezvolte infrastructuri energetice și de transport inteligente, modernizate și complet 

interconectate, să utilizeze pe deplin TIC; 

– să asigure implementarea coordonată a proiectelor de infrastructură, în cadrul rețelei 

centrale a UE; 

– să se concentreze asupra dimensiunii urbane a transporturilor, responsabile de o mare 

parte din emisiile generate și din congestiile rețelelor; 

– să utilizeze reglementarea, dezvoltând standarde de performanță energetică în 

construcții și instrumente de piață precum impozitarea, subvențiile și achizițiile publice pentru 

a reduce consumul de energie și de resurse; 
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- să utilizeze fondurile structurale pentru a investi în construcția de clădiri publice 

eficiente din punct de vedere energetic și intr-o reciclare mai eficientă; 

– să stimuleze instrumente care permit economisirea de energie și care ar putea creste 

eficiența în sectoarele mari consumatoare de energie, precum cele bazăte pe folosirea TIC. 

e) “O politică industrială adaptată erei globalizarii”, prin care se propune: 

 colaborea stransă între CE și întreprinderi, sindicate, mediul academic, ONG-uri, 

organizații de consumatori; 

 elaborarea unui cadru pentru o politică industrială modernă, care să sprijine spiritual 

antreprenorial, să ghideze și să ajute industria; 

 promovarea competitivității sectorului industriei primare, al producției și al serviciilor 

din Europa. 

Comisia Europeana va depune eforturi pentru: 

- stabilirea politicii industriale apte să mențină și să dezvolte o bază industrială 

puternică, competitivă, diversificată în Europa, să sprijine tranzitia sectoarelor de producție 

către o utilizare mai eficientă a energiei și a resurselor; 

- dezvoltarea abordarii orizontale a politicii industriale, care să combine diverse 

instrumente de politică precum reglementarea „inteligentă”, modernizarea achizițiilor publice, 

normele în materie de concurență, stabilirea de standarde; 

- imbunătățirea mediului de afaceri, în special pentru IMM-uri, inclusiv prin reducerea 

costurilor de tranzactie aferente desfasurarii unei activități economice în Europa, prin 

promovarea clausterelor și prin imbunătățirea accesului convenabil la finanțare; 

- restructurarea sectoarelor aflate în dificultate prin orientarea lor către activități de 

viitor, inclusiv prin redistribuirea rapidă a competențelor către sectoarele și piețele cu un ritm 

alert de creștere; 

- promovarea tehnologiilor și a metodelor de producție care reduc utilizarea resurselor 

naturale și sporesc investitiile în patrimoniul natural al UE; 

- promovarea internaționalizării IMM-urilor; 

- asigurarea faptului ca rețelele de transport și de logistică permit industriei din toată 

Uniunea să beneficieze de acces efectiv pe piața unică, pe piața internațională; 

- dezvoltarea unei politici spatiale care să pună la dispoziție instrumentele necesare 

depășirii unor provocari-cheie la nivel mondial; 

- sporirea competitivității sectorului turismului în Europa; 

- revizuirea reglementărilor în vederea sprijinirii tranzitiei sectoarelor serviciilor și 
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producției către o utilizare mai eficientă a resurselor, inclusiv printr-o reciclare mai eficienă; 

- reînoirea strategiei UE de promovare a responsabilității sociale a întreprinderilor, ca 

element-cheie în asigurarea increderii pe termen lung a angajatilor și a consumatorilor. 

La nivel național, statele membre vor trebui: 

- să imbunatățească mediul de afaceri, în special pentru IMM-urile inovatoare, inclusiv 

prin achiziții publice menite să sprijine inițiativele care încurajează inovarea; 

- să amelioreze condițiile de asigurare a respecțării drepturilor de proprietate 

intelectuală; 

- să reducă sarcina administrativa a societăților și să amelioreze calitatea legislatiei în 

domeniul afacerilor; 

- să colaboreze cu parțile interesate din diverse sectoare în vederea identificării 

blocajelor, elaborării de analize comune cu privire la modalitați de menținere a unei baze 

industriale și de cunoastere solide, de a plasa UE în pozitie de lider în ceea ce privește 

dezvoltarea durabilș la nivel mondial. 

Creșterea durabilă este necesară în vederea susținerii UE pentru a prospera într-o lume 

cu emisii reduse de dioxid de carbon, cu resurse limitate, pentru prevenirea degradării 

mediului, pierderea biodiversitatii și utilizarea nedurabilă a resurselor.  

Creșterea favorabilă incluziunii inseamnă promovarea unei economii cu o rată ridicată a 

ocupării forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială și care presupune: 

- asigurarea autonomiei cetățenilor prin rate ridicate ale ocuparii forței de muncă; 

- investirea în dezvoltarea competențelor; 

- combaterea sărăciei; 

- modernizarea piețelor muncii și a sistemelor de formare și de protecție socială; 

- consolidarea coeziunii teritoriale prin accesibilizarea beneficiilor creșterii economice 

în toate regiunile UE inclusiv în cele ultraperiferice; 

- asigurarea accesului și oportunităților pentru toți cetățenii pe tot parcursul vieții; 

- creșterea participării forței de muncă prin asigurarea de politici de promovare a 

egalității de șanse între femei și bărbați. 

Se va actiona în vederea rezolvării problemelor din următoarele domenii: 

 “ocuparea forței de muncă:  

-     schimbările demografice au generat scăderea numărului de persoane active; 
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-    în UE, doar doua treimi din populatia activă are loc de muncă, în comparatie cu peste 

70% în SUA și în Japonia; 

-  rata ocupării forței de muncă este scazuta în special în rândul femeilor și al lucrătorilor 

în varstă; 

-   rata a somajului de peste 21% în rândul tinerilor; 

-   risc ridicat de pierdere a terenului pe piața muncii a persoanelor neintegrate în câmpul 

muncii sau care au legaturi slabe cu acesta. 

 Competențele:  

- aproximativ 80 de milioane de persoane au competente reduse sau de bază; 

- oportunitatile oferite prin invățarea de-a lungul vietii, aparțin în special persoanelor 

mai instruite; 

- până în 2020, 16 milioane de locuri de muncă vor necesita nivel înalt de calificare, în 

timp ce numărul locurilor de muncă pentru care se vor cere competențe reduse va scadea cu 

12 milioane; 

- pentru menținerea vieții active îndelungate este necesară dobândirea și dezvoltarea de 

noi competențe pe tot parcursul vieții. 

 combaterea sărăciei: 

- 80 de milioane de persoane erau amenințate de sărăcie, înainte de apariția crizei 

economice; 

- 19 milioane dîntre acestea sunt copii; 

- 8% dîntre persoanele care au un loc de muncă nu caștigă suficient pentru a iesi din 

sărăcie, cei mai afectați fiind șomerii. 

Creșterea favorabilă incluziunii va fi stimulată prin doua inițiative: 

f) “O agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă”, prin care se propune: 

 crearea condițiilor necesare modernizarii piețelor muncii pentru a crește nivelurile de 

ocupare a forței de muncă și pentru a asigura sustenabilitatea modelelor sociale europene; 

 promovarea autonomiei cetățenilor prin dobândirea de noi competențe care vor 

permite forței de muncă actuale și viitoare adaptarea la noile condiții și la eventualele 

schimbări de carieră; 

 reducerea șomajului; 
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 sporirea productivității muncii. 

Comisia Europeană va depune eforturi pentru: 

- definirea și punerea în aplicare a celei de a doua etape a agendei de flexicuritate, în 

vederea identificarii modalităților de imbunătățire și gestionare a tranzitiilor economice, de 

combatere a somajului, de creștere a ratelor de activitate; 

- adaptarea cadrului legislativ, în conformitate cu principiile reglemențării „inteligente”, 

la evoluția modelelor de organizare a muncii, la noile riscuri la adresa sănătății și securității 

muncii; 

- facilitarea și promovarea mobilității lucrătorilor în interiorul UE și asigurarea unei 

corespondențe mai bune între cererea și oferta de locuri de muncă, prin intermediul sprijinului 

financiar acordat din fondurile structurale, în special din Fondul social european (FSE); 

- consolidarea capacității partenerilor sociali, valorificarea potențialului de soluționare a 

problemelor oferit de dialogul social la toate nivelurile (la nivelul UE, la nivel național/ 

regional, la nivel sectorial și la nivelul întreprinderilor); 

- impulsionarea cadrului strategic de cooperare în materie de educație și formare în care 

să fie implicate toate parțile interesate; 

- asigurarea dobândirii competențelor necesare în vederea continuării studiilor și a 

integrării pe piața muncii, precum și a recunoașterii acestora pe tot parcursul educației 

generale, profesionale, superioare și din viață adultă. 

La nivel național, statele membre vor trebui: 

- să pună în aplicare măsurile naționale de flexicuritate, să reducă segmentarea pieței 

muncii, să faciliteze tranzițiile și reconcilierea vietii profesionale cu viață privată; 

- să analizeze, să monitorizeze eficiența sistemelor fiscale și de asigurări sociale pentru 

a asigura rentabilitatea muncii; 

- să promoveze noi forme de reconciliere a vieții profesionale cu cea privată, politici de 

îmbătrânire activă, să sporească egalitatea de șanse între femei și bărbați; 

- să promoveze, să monitorizeze concretizarea eficace a rezultatelor dialogului social; 

- să impulsioneze punerea în aplicare a Cadrului european al calificărilor, prin 

instituirea unor cadre naționale ale calificărilor; 

- să asigure dobandirea competențelor necesare în vederea continuării studiilor și a 

integrării pe piața muncii, recunoasterea acestora pe tot parcursul educației generale, 

profesionale, superioare și din viața adultă, inclusiv în cadrul invățării non-formale și 

informale; 

- să dezvolte parteneriate între mediul educației/ formării și cel al muncii, în special prin 
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implicarea partenerilor sociali în planificarea ofertelor de educație și formare. 

g) ”O platformă europeană de combatere a sărăciei”, prin care se propune: 

 asigurarea coeziunii economice, sociale, teritoriale, ca o continuare a anului în curs, 

care reprezintă “Anul european de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale”; 

 sensibilizarea opiniei publice pentru recunoasterea drepturilor fundamentale ale 

persoanelor care se confruntă cu sărăcia și excluziunea socială. 

Comisia Europeana va depune eforturi pentru: 

- elaborarea unei platforme de cooperare, de schimb de bune practici, în vederea 

incurajării actorilor din sectorul public și privat de a reduce excluziunea socială prin acțiuni 

concrete, inclusiv prin acordarea finanțării din fondurile structurale, în special din FSE;  

- elaborarea și implementarea de programe care vizează promovarea inovării sociale în 

rândul grupurilor celor mai vulnerabile, dezvoltarea unei noi agende pentru integrarea 

migranților; 

- evaluarea caracterului adecvat și a sustenabilității sistemelor de protectie socială și de 

pensii și identificarea modalităților de îmbunătățire a accesului la sistemele de sănătate. 

La nivel național, statele membre vor trebui: 

- să promoveze responsabilitatea colectivă și individuala pe care o impart în domeniul 

combaterii sărăciei și excluziunii sociale; 

- să definească și să pună în aplicare măsuri care vizează grupurile cu un grad de risc 

ridicat precum familiile monoparentale, femeile în vârstă, minoritatile, romii, persoanele cu 

handicap și personale fara adăpost; 

- să își dezvolte sistemele de securitate socială și de pensii pentru a asigura un nivel 

adecvat al ajutorului pentru venit și al accesului la asistenta medicală. 

Creșterea favorabilă incluziunii este necesara în vederea: 

- oferirii populației acces la centre de ingrijire a copiilor și la centre destinate altor 

persoane aflate în întreținere; 

- punerii în aplicare a principiilor privind flexicuritatea; 

- oferirii cetățenilor posibilitatea de a dobândi noi competențe care să le permită 

adaptarea la noile condiții și la eventualele schimbări de carieră; 

- combaterea sărăciei și excluziunii sociale; 

- reducerea inegalităților în materie de sănătate; 

- imbunatățirea capacității de a face fata fenomenului de imbatranire activă. 

Guvernanța economică: 
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Criza economică: 

- a evidentiat deficiențe structurale în economia Europei; 

- a anulat progrese precedente; 

- a identificat evidente probleme fundamentale și soluții neviabile pe termen lung; 

- a demonstrat interdependența economiilor europene; 

- a subliniat necesitatea coordonarii politicilor economice la nivelul UE în vederea 

rezolvării de probleme, promovarii creșterii economice și creării de locuri de muncă.  

Cei trei piloni ai noii guvernanțe economice: 

1. Consolidarea agendei economice printr-o supraveghere mai atenta din partea UE și 

include: 

- prioritățile politice și obiectivele stabilite în cadrul Strategiei Europa 2020; 

- angajamentele suplimentare pe care și le-au asumat statele membre participante la 

Pactul euro plus; 

- consolidarea supravegherii de către UE a politicilor economice și fiscale, ca parte a 

Pactului de stabilitate și creștere, dar și prin intermediul noilor instrumente menite să stopeze 

dezechilibrele macroeconomice;  

- adoptarea unei noi metode de lucru numita „semestrul european” care permite 

discutarea prioritatilor economice și bugetare în aceeasi perioadă a fiecarui an.  

2. Asigurarea stabilității zonei euro și include: 

- mecanisme temporare de sprijin pentru statele membre, ca reacție a UE la criza 

datoriei suverane; 

- inlocuirea lor în 2013 de un mecanism permanent, respectiv Mecanismul european de 

stabilitate (MES); 

- aplicarea unor programe de reformă și consolidare fiscală, elaborate în stransă 

colaborare cu FMI.  

3. Redresarea sectorului financiar 

Aspecte esențiale ale noii guvernanțe economice a UE 

Semestrul european: reprezinta primele 6 luni ale fiecarui an, perioada în care are loc 

coordonarea politicilor bugetare, macroeconomice și structurale ale statelor membre în bază 

careia se ține cont de recomandările UE în luarea deciziilor cu privire la bugetul național și la 

alte aspecte de interes economic. 

Etape: 

 Ianuarie:  

- analiza anuală a creșterii este prezentată de Comisie,  
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- sunt stabilite prioritățile UE pentru anul următor în materie de creștere economică și 

locuri de muncă. 

 Martie: 

- pe bază analizei anuale a cresterii, șefii de stat și de guvern elaborează oriențările UE 

pentru politicile naționale. 

 Aprilie: 

Statele membre transmit: 

- planurile naționale privind garantarea finanțelor publice sănătoase (programele de 

stabilitate/convergență); 

- programele de reformă; 

- măsurile propuse pentru promovarea creșterii inteligente, durabile și favorabile 

incluziunii (programele naționale de reformă). 

 Iunie: 

- evalurea programelor de către Comisie; 

- în cazul în care este necesară, formularea de recomandari specifice pentru fiecare țară; 

- discutarea și aprobarea în Comisie a recomandărilor; 

- adoptarea oficială a recomandarilor adresate fiecarei țări. 

Pactul de stabilitate și creștere: consta într-un set de reguli care incurajeaza statele membre 

să mențină viabilitatea finanțelor publice. 

Componente: 

 Componenta preventivă consta în transmiterea de către statele membre, a programului 

anual de stabilitate (țările din zona euro) sau de convergență (celelalte state membre), 

impreuna cu programul național de reformă, program care prezintă modul în care statul 

membru intentionează să asigure și să mențină viabilitatea finațelor publice pe termen mediu. 

Ulterior, Comisia poate oferi recomandări politice (în iunie, în cadrul semestrului european) 

sau, daca este necesar, poate înainta o propunere Consiliului pentru ca acesta să transmită un 

avertisment în cazul unui deficit excesiv.  

 Componenta corectiva reglementeaza procedura în caz de deficit excesiv (PDE). În 

bază PDE, daca deficitul bugetar al unui stat membru depaseste limita de 3% (conform 

Tratatului), Consiliul va transmite recomandări privind redresarea situatiei. Nerespectarea 

acestor recomandări poate duce la impunerea de sancțiuni pentru statele din zona euro. 

Pactul de stabilitate și creștere este în curs de consolidare, prin introducerea unor 

modificari menite: 
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- să permită componentei corective a Pactului să ia mai bine în considerare interacțiunea 

dîntre datorie și deficit, mai ales în țările puternic indatorate (unde datoria publică depășește 

60% din PIB); 

- să accelereze procedura în caz de deficit excesiv și să facă impunerea sanctiunilor 

semiautomata - în acest sens, în cadrul Consiliului va fi nevoie de o majoritate calificată, nu 

atât pentru a aproba, cat mai ales pentru a respinge o propunere de sancționare înaintată de 

Comisie; 

- să amelioreze cadrele bugetare naționale, abordand aspectele contabile și statistice, 

precum și practicile în materie de previziuni.  

Corectarea dezechilibrelor macroeconomice constă într-un mecanism de supraveghere 

care identifică și corectează dezechilibrele macroeconomice, încă din faza incipientă. 

Alegerile economice divergente făcute în ultimul deceniu de către statele membre au 

accentuat diferențele în materie de competitivitate generând dezechilibre macroeconomice la 

nivelul UE. Economiile statelor membre vor fi monitorizate în vederea depistării 

dezechilibrelor macroeconomice, în cazul în care vor fi inregistrate depășiri ale „nivelurilor de 

alertă”, Comisia urmand să facă recomandari. 

Pactul euro plus constă într-un program suplimentar de reforme, care constituie o 

reflectie a interdependenței dîntre ele.  

Printre cele alte șase țări, care nu fac parte din zona euro, dar care au decis să adere la 

acest pact, se numară și România. Cele patru domenii  vizate de Pactul euro plus sunt  

competitivitate, ocuparea forței de muncă, viabilitatea finanțelor publice și consolidarea 

stabilității financiare. 

Pactul a fost aprobat de liderii UE în martie 2011. Cele 23 de tari semnatare se angajează 

să implementeze reformele în detaliu. Cele patru state membre care nu au semnat pactul sunt 

libere să faca acest lucru oricând doresc. Angajamentele asumate în virtutea pactului se 

integrează în noul cadrul de guvernanță economică și sunt incluse în programele naționale de 

reforma ale statelor membre. 

Remedierea sectorului financiar 

În vederea prevenirii apariției problemelor și asigurării că actorii din sectorul financiar 

sunt supusi unor monitorizari stricte, UE a elaborat reglementări și a creat agenții specifice, 

întreprinzându-se și alte acțiuni, cu scopul de garantare pentru băncile europene a existenței 

de suficiente rezerve de capital necesare pentru a face față șocurilor din sistem, astfel sistemul 

bancar păstrându-și funcționalitatea în domeniul oferirii de credite întreprinderilor și 

persoanelor fizice. 
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Dezvoltarea durabilă - principii, valori, direcții de acțiune 

Extrase și sinteze din document 

Definiții: 

 „Totalitatea formelor și metodelor de dezvoltare socio-economica al caror fundament 

il reprezinta asigurarea echilibrului între sistemele socio-economice și potențialul natural.” 

 „Dezvoltarea care urmareste satisfacerea nevoilor prezentului fără a compromite 

posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi". 

Conceptul de „dezvoltare durabilă”, a luat națtere din necesitatea găsirii răspunsurilor la 

întrebări precum: 

- Cum putem concilia progresul economic și social fara a pune în pericol echilibrul 

natural al planetei? 

- Cum putem repartiza bogăția între țările dezvoltate și cele mai putin dezvoltate? 

- Cum putem asigura un trai decent unui numar insemnat de milioane oameni aflati în 

pericol, în regiunile în care planeta suferă în urma exploatărilor excesive a resurselor 

naturale?  

- Cum putem acționa în vederea asigurării generațiilor viitoare unui biosistem sănătos?” 

Scurt istoric al dezvoltării durabile 

 1972, Conferinta Natiunilor Unite, la Stockholm: 113 națiuni discută problemele 

poluării, distrugerii resurselor, deteriorarii mediului, pericolul disparițiilor unor specii, nevoia 

creșterii nivelului de trai al oamenilor. Se subliniaza legatura indisolubilă între calitatea vieții 

și calitatea mediului pentru generațiile actuale și viitoare. 

 1986, Comisia mondială de mediu și dezvoltare, inființată de Natiunile Unite are ca 

scop studierea dinamicii deteriorarii mediului și oferirea de solutii cu privire la viabilitatea pe 

termen lung a societății umane. Sunt identificate doua probleme majore: 

- dezvoltarea nu inseamnă doar profituri mai mari și standarde înalte de trai pentru un 

mic procent din populație, ci creșterea nivelului de trai al tuturor; 

- dezvoltarea nu ar trebui să implice distrugerea sau folosirea nesabuită a resurselor 

noastre naturale, nici poluarea mediului ambient. 

 1992, Summitul de la Rio “conferința secolului”: 120 națiuni, au avut ca scop 

stabilirea unei noi strategii a dezvoltării economice, industriale și sociale în lume, fiind 

acceptata ideea ca dezvoltarea durabilă reprezinăa "o noua cale de dezvoltare care să susțină 

progresul uman pentru întreaga planetă și pentru un viitor indelungat". S-a obtinut consensul 

pentru un plan de dezvoltare durabilă numit Agenda 21 și doua seturi de principii, Declaratia 

de la Rio cu privire la mediu și dezvoltare și Principiile pădurii. 

 1997, includerea conceptului de “dezvoltare durabilă” în Tratatul de la Maastricht, 
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ca obiectiv politic al UE. 

 2002, Summitul de la Johannesburg: se studiază progresul facut spre dezvoltarea 

durabilă și se reafirmă angajamentul țărilor participante. 

Aspecte discutate:  

- reducerea numarului locuitorilor planetei care nu au acces la rezerve de apa potabilă, 

de la peste 1 miliard la 500 milioane până în anul 2015; 

- injumătățirea numărului celor ce nu au condiții de salubritate corespunzatoare, la  

1,2 miliarde;  

- creșterea folosirii surselor durabile de energie și refacerea efectivelor de pește 

secătuite. 

 2001, Consiliul European de la Goteborg: 

- adoptarea Strategiei Europene de Dezvoltare Durabilă (SDD); 

-  propunerea Setului de Indicatori de Dezvoltare Durabilă, cu scopul monitorizarii SSD 

(în iunie 2006 aceasta a fost revizuită și adoptat un nou model de guvernare). 

Obiectivele – cheie ale Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene: 

 Protecția mediului, prin măsuri care să permită disocierea creșterii economice de 

impactul negativ asupra mediului; 

 Echitatea și coeziunea socială prin respectarea drepturilor fundamentale, diversității 

culturale, egalității de șanse și prin combaterea discriminarii de orice fel; 

 Prosperitatea economica, prin promovarea cunoașterii, inovării și competitivității 

pentru asigurarea unor standarde de viață ridicate și unor locuri de muncă abundente și bine 

platite; 

 Indeplinirea responsabilităților internaționale ale UE prin promovarea instituțiilor 

democratice în slujba păcii, securității și libertății, a principiilor și practicilor dezvoltării 

durabile pretutindeni în lume. 

Principiile Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene: 

 Promovarea și protecția drepturilor fundamentale ale omului; 

 Solidaritatea în interiorul generațiilor și între generații; 

 Cultivarea unei societăți deschise și democratice; 

 Informarea și implicarea activă a cetățenilor în procesul decizional; 

 Implicarea mediului de afaceri și a partenerilor sociali; 

 Coerența politicilor și calitatea guvernării la nivel local, regional, național și global; 

 Integrarea politicilor economice, sociale și de mediu prin evaluari de impact și 

consultarea factorilor interesați; 
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 Utilizarea cunoștințelor moderne pentru asigurarea eficienței economice și 

investiționale; 

 Aplicarea principiului precauțiunii în cazul informațiilor stiintifice incerte; 

 Aplicarea principiului “poluatorul plătește” 

În anul 2008, a fost elaborată Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a 

României Orizonturi 2013-2020-2030 avand ca motto ideea “Menține sănătos ceea ce te 

mentine sănătos”, document aprobat prin H.G. nr. 1460 din 12 noiembrie 2008, publicătă în 

Monitorul Oficial nr. 824 din 8 decembrie 2008. Strategia recomandă mecanisme specifice la 

nivelul autorităților centrale, locale dar și la nivelul societății civile, sub egida Academiei 

Române, pentru monitorizarea implemențării obiectivelor stabilite. 

Documente programatice și strategii sectoriale elaborate pre- și post-aderare ca bază de 

referință pentru Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030: 

- Tratatul de Aderare România – Uniunea Europeana; 

- Planul Național de Dezvoltare 2007-2013 (PND); 

- Cadrul Strategic Național de Referință 2007-2013 (CSNR); 

- Programul Național de Reforma; 

- Programul de Convergență; 

- Strategie post-aderare a României; 

- Raport asupra Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. 

Strategia de Dezvoltare Durabilă (SDD): teme, domenii, obiective EU, obiective RO 

a) Provocari cruciale 

1. Schimbările climatice și energia curată 

Obiectiv general SDD/UE: Prevenirea schimbărilor climatice prin limitarea emisiilor de 

gaze cu efect de seră, precum și a efectelor negative ale acestora asupra societății și mediului. 

Orizont 2013. Obiectiv național: Satisfacerea necesarului de energie pe termen scurt și 

mediu și crearea premiselor pentru securitatea energetică a țării pe termen lung conform 

cerințelor unei economii moderne de piața, în condiții de siguranță și competitivitate; 

îndeplinirea obligațiilor asumate în baza Protocolului de la Kyoto privind reducerea cu 8% a 

emisiilor de gaze cu efect de seră; promovarea și aplicarea unor măsuri de adaptare la efectele 

schimbărilor climatice și respectarea principiilor dezvoltării durabile. 

Orizont 2020. Obiectiv național: Asigurarea funcționării eficiente și în condiții de 

siguranță a sistemului energetic național, atingerea nivelului mediu actual al UE în privința 

intensității și eficienței energetice; indeplinirea obligațiilor asumate de România în cadrul 
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pachetului legislativ „Schimbări climatice și energie din surse regenerabile” și la nivel 

internațional în urma adoptării unui nou acord global în domeniu; promovarea și aplicarea 

unor măsuri de adaptare la efectele schimbarilor climatice și respectarea principiilor 

dezvoltării durabile. 

Orizont 2030. Obiectiv național: Alinierea la performanțele medii ale UE privind 

indicatorii energetici și de schimbari climatice; indeplinirea angajamentelor în domeniul 

reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră în concordanță cu acordurile internaționale și 

comunitare existente și implementarea unor măsuri de adaptare la efectele schimbărilor 

climatice. 

2. Transport durabil 

Obiectiv general SDD/UE: Asigurarea ca sistemele de transport să satisfacă nevoile  

economice, sociale și de mediu ale societății, reducând, în acelasi timp, la minimum impactul 

lor nedorit asupra economiei, societății și mediului. 

Orizont 2013. Obiectiv național: Promovarea unui sistem de transporturi în România care 

să faciliteze mișcarea în siguranță, rapidă și eficientă a persoanelor și mărfurilor la nivel 

național și internațional, în conformitate cu standardele europene. 

Orizont 2020. Obiectiv național: Atingerea nivelului mediu actual al UE în privința 

eficienței economice, sociale și de mediu a transporturilor și realizarea unor progrese 

substanțiale în dezvoltarea infrastructurii de transport. 

Orizont 2030. Obiectiv național: Apropierea de nivelul mediu al UE din acel an la toți 

parametrii de bază ai sustenabilității în activitatea de transporturi. 

3. Producție și consum durabile 

Obiectiv general SDD/UE: Promovarea unor practici de consum și producție sustenabile. 

Orizont 2013. Obiectiv național: Gestionarea eco-eficiență a consumului de resurse și 

valorificarea maximală a acestora prin promovarea unui model de consum și producție care să 

permită o creștere economica sustenabila pe termen lung și apropierea treptata de nivelul 

mediu de performanță al țărilor UE. 

Orizont 2020. Obiectiv național: Decuplarea creșterii economice de degradarea mediului 

prin inversarea raportului dintre consumul de resurse și crearea de valoare adaugată și 

apropierea de indicii medii de performanță ai UE privind sustenabilitatea consumului și 

producției. 
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Orizont 2030. Obiectiv național: Apropierea de nivelul mediu realizat la acea data de 

țările membre UE din punctul de vedere al producției și consumului durabile. 

4. Conservarea și gestionarea resurselor naturale 

Obiectiv general SDD/UE: Îmbunătățirea gestionării resurselor naturale și evitarea 

exploatării lor excesive, recunoșterea valorii serviciilor furnizate de ecosisteme. 

Orizont 2013. Obiectiv național: Reducerea decalajului existent față de alte state membre 

le UE cu privire la infrastructura de mediu, atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ, 

prin dezvoltarea unor servicii publice eficiente în domeniu, conforme conceptului de 

dezvoltare durabilă și cu respectarea principiului “poluatorul plătește”. 

Orizont 2020. Obiectiv național: Atingerea nivelului mediu actual al țărilor UE la 

parametrii principali privind gestionarea responsabilă a resurselor naturale. 

Orizont 2030. Obiectiv național: Apropierea semnificativa de performanțele de mediu ale 

celorlalte state membre UE din acel an. 

5. Sănătatea publică 

Obiectiv general SDD/UE: Promovarea unor servicii medicale de calitate în condiții de 

egalitate și imbunătățirea protecției împotriva amenințărilor la adresa sănătății. 

Orizont 2013. Obiectiv național: Îmbunătățirea structurii sistemului de sănătate, a calitatii 

actului medical și a ingrijirilor furnizate în cadrul serviciilor de sănătate; ameliorarea sțării de 

sănătate a populației și creșterea performantei sistemului de sănătate. 

Orizont 2020. Obiectiv național: Atingerea unor parametri apropiați de nivelul mediu 

actual al sțării de sănătate a populației și al calitatii serviciilor medicale din celelalte state 

membre ale UE; integrarea aspectelor de sănătate și demografice în toate politicile publice ale 

României. 

Orizont 2030. Obiectiv național: Alinierea deplină la nivelul mediu de performanță, 

inclusiv sub aspectul finanțării serviciilor de sănătate, al celorlalte state membre ale UE. 

6. Incluziunea, demografia și migrația 

Obiectiv general SDD/UE: Crearea unei societăți bazate pe incluziunea socială prin 

luarea în considerare a solidarității între generații și în interiorul lor și asigurarea cresterii 

calității vieții cetățenilor ca o condiție a bunăstării individuale durabile. 
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Orizont 2013. Obiectiv național: Crearea unui cadru legislativ, institutional și participativ 

modern pentru reducerea riscurilor de sărăcie și excluziune socială, promovarea coeziunii 

sociale, egalitatii de șanse și diversității culturale, precum și pentru gestionarea responsabilă a 

fenomenelor demografice și migrației. 

Orizont 2020. Obiectiv național: Promovarea consecventă, în noul cadru legislativ și 

instituțional, a normelor și standardelor UE cu privire la incluziunea socială, egalitatea de 

șanse și sprijinirea activă a grupurilor defavorizate; punerea în aplicare, pe etape, a Strategiei 

Naționale pe termen lung privind populația și fenomenele migratorii. 

Orizont 2030. Obiectiv național: Apropierea semnificativă de nivelul mediu al celorlalte 

state membre ale UE în privința coeziunii sociale și calității serviciilor sociale. 

 

7. Sărăcia globală și sfidările dezvoltării durabile 

Obiectiv general SDD/UE: Promovarea activă a dezvoltării durabile la nivel global și 

asigurarea punerii de acord a politicilor interne și externe ale Uniunii Europene cu principiile 

dezvoltării durabile și angajamentele sale în aceasta privință. 

Orizont 2013. Obiectiv național: Implementarea instrumentelor legislative și 

instituționale aferente statutului României de țară donatoare de asistență pentru dezvoltare, 

conform obligațiilor de stat membru al UE; stabilirea priorităților și modalităților de acțiune, 

și alocarea în acest scop a circa 0,25% din venitul național brut (VNB) în 2013 și 0,33% în 

2015, cu tinta intermediara de 0,17% din VNB în 2010. 

Orizont 2020. Obiectiv național: Conturarea domeniilor specifice de aplicare a expertizei 

și resurselor disponibile în România în slujba asistenței pentru dezvoltare și alocarea în acest 

scop a circa 0,50% din venitul național brut. 

Orizont 2030. Obiectiv național: Alinierea completa a României la politicile Uniunii 

Europene în domeniul cooperării pentru dezvoltare, inclusiv din punctul de vedere al 

alocărilor bugetare ca procent din venitul național brut. 

b) Teme inter- și trans-sectoriale 

1. Educație și formare profesională 
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Orizont 2013. Obiectiv național: Dezvoltarea capitalului uman și creșterea 

competitivității prin corelarea educației și invațării pe tot parcursul vietii cu piața muncii și 

asigurarea oportunitatii sporite pentru participarea viitoare pe o piața a muncii modernă, 

flexibilă și incluzivă. 

Orizont 2020. Obiectiv național: Atingerea nivelului mediu de performanță UE în 

domeniul educaței și formării profesionale, cu excepția serviciilor în mediul rural și pentru 

grupurile dezavantajate, unde țintele sunt cele ale UE pentru 2010. 

Orizont 2030. Obiectiv național: Situarea sistemului de învățat și formare profesională 

din România la nivelul performanțelor superioare din UE; apropierea semnificativă de nivelul 

mediu al UE în privința serviciilor educaționale oferite în mediul rural și pentru persoanele 

provenite din medii dezavantajate sau cu dizabilități. 

2. Cercetarea știintifică și dezvoltarea tehnologică, inovarea 

Orizont 2013. Obiectiv național general: Atingerea mediei UE la indicatorii de bază ce 

descriu structura și performanța sistemului de cercetare, dezvoltare și inovare. 

Orizont 2020. Obiectiv național general: Încadrarea cercetării românesti în fluxul 

principal al evoluțiilor științifice și tehnologice din UE; generalizarea activităților inovative; 

apariția unor centre de excelență cu impact internațional. 

Orizont 2030. Obiectiv național general: Statornicirea principalelor elemente ale 

societății și economiei bazate pe cunoaștere; contribuții esențiale ale cercetării românesti la 

realizarea obiectivelor complexe ale dezvoltării durabile. 

 

Legislația națională 

PLANUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 

Extrase și sinteze din document 

Planul Național de Dezvoltare 2007-2013  

Planul Național de Dezvoltare a României 

pentru perioada financiară 2007-2013 reprezintă 

documentul de planificare strategica și 

programare financiară multianuală, aprobat de 

Guvern, care orienta dezvoltarea socio-
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economica a României în conformitate cu Politica de Coeziune a UE. 

PND reprezinta documentul pe bază caruia au fost elaborate Cadrul Strategic Național de 

Referință 2007-2013 (CSNR), reprezentand strategia convenita cu Comisia Europeana pentru 

utilizarea instrumentelor structurale, precum și Programele Operationale prin care se vor 

implementa aceste fonduri. 

Strategia de dezvoltare a PND 2007-2013 este o reflectare a nevoilor de dezvoltare a 

României, în vederea reducerii cat mai rapide a decalajelor existente fata de UE și se axeaza 

atât pe oriențările strategice comunitare privind coeziunea, cat și pe prioritatile Agebdei 

Lisabona și obiectivele de la Goteborg. 

Ținta: Atingerea unui nivel al PIB / locuitor de 41% din media UE în anul 2013. 

Obiectiv global: Reducerea cât mai rapidă a disparităților de dezvoltare socio-economică 

între România și Statele Membre ale Uniunii Europene. 

Obiective specifice: 

1. Creșterea competitivității pe termen lung a economiei românești. 

2. Dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de bază. 

3. Perfectionarea și utilizarea mai eficientă a capitalului uman autohton. 

Șase priorități naționale de dezvoltare: limitarea numarului de priorităti asigurând 

concentrarea resurselor disponibile pe obiective și măsuri cu impact maxim asupra reducerii 

decalajelor față de UE și a disparităților interne: 

1. Creșterea competitivității economice și dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere. 

2. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport. 

3. Protejarea și îmbunătățirea calității mediului. 

4. Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocuparii și incluziunii sociale și intărirea 

capacității administrative. 

5. Dezvoltarea economiei rurale și creșterea productivității în sectorul agricol. 

6. Diminuarea disparităților de dezvoltare între regiunile țării. 

În interiorul acestor priorități sunt abordate numeroase domenii/ sectoare de interventie 

specifice, cum ar fi educația, sănătatea, energia, sectorul comunicatii și IT, prevenirea 

riscurilor naturale etc. 

Obiectivele strategice ce contribuie la realizarea priorităților naționale de dezvoltare 

îmbină, elementele politicilor sectoriale, ale politicii de dezvoltare regională, cu orientările 

strategice la nivel european și cerintele specifice legate de accesarea fondurilor comunitare 

post-aderare.  
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Prioritatea 1. Creșterea competitivității economice și dezvoltarea economiei bazate pe 

cunoaștere. 

În context teritorial, competitivitatea economică este determinata de: 

 implicarea centrelor urbane în valorificarea creativă și inovativă a potențialului 

național, care să alcatuiască un sistem ierarhizat de poli/ zone de dezvoltare; 

 realizarea unui sistem integrat de accesibilitate a potențialului național și de stabilire 

de interconexiuni între elementele sistemului policentric; 

 utilizarea potențialului de cercetare-inovare, în special al centrelor universitare, ca 

factor de stabilizare a forței de muncă locale și de atragere a fortei de muncă înalt calificată; 

 dezvoltarea și promovarea turismului prin valorificarea patrimoniului natural și 

cultural; 

 realizarea de conexiuni teritoriale prin stimularea apariției și consolidarea clusterelor 

economice. 

Obiectivul general al prioriății 1: creșterea productivității întreprinderilor românesti 

pentru reducerea decalajelor față de productivitatea medie la nivelul Uniunii în vederea 

generării până în anul 2015 a unei creșteri medii a productivității de cca. 5,5% anual, 

permitând României atingerea unui nivel de aproximativ 55% din media UE. 

Obiectivele specifice ale priorității 1:  

 creșterea contributiei IMM la PIB cu 20% până în 2015; 

 creșterea valorii cheltuielilor totale de C-D până la 3% din PIB în 2015; 

 creșterea numarului utilizatorilor de Internet - întreprinderi/ populatie - de la 52% / 

19% în 2003 la 70% / 55% în 2015; 

 reducerea intensității energetice primare cu 40 % până în anul 2015, comparativ cu 

anul 2001. 

Sub-prioritatile prioritatii 1: 

 creșterea competitivității prin îmbunătățirea accesului pe piața al întreprinderilor, în 

special al celor mici și mijlocii (presupune printre altele susținerea investițiilor productive, 

adaptarea producției la cerințele pieței unice europene, crearea unui mediu favorabil finanțării 

afacerilor, dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri adecvate, sustinerea actiunilor IMM de 

internaționalizare, promovarea potențialului turistic); 

 dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere, prin promovarea cercetării și inovării și 

accelerarea dezvoltării societății informaționale (presupune printre altele aplicarea sistematică 
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a măsurilor stimulative pentru inovare și transfer tehnologic, încurajarea cheltuielilor private 

de cercetare-dezvoltare, sprijinirea capacității inovative la nivelul firmelor întărirea cooperării 

firmelor cu universitățile și cu institutele de cercetare, stimularea utilizarii tehnologiei 

informației, dezvoltarea și eficientizarea serviciilor publice electronice, dezvoltarea unui 

mediu sigur și dinamic de e-business, creșterea securității retelelor de comunicații 

electronice); 

 îmbunătățirea eficienței energetice și valorificarea resurselor regenerabile de energie 

(presupune printre altele reducerea intensității energetice prin creșterea eficienței energetice 

pe întregul lanț - resurse naturale, producere, transport, distribuție și utilizare finală a energiei 

electrice și termice, valorificare a resurselor regenerabile). 

Prioritatea 2. Dezvolatarea și modernizarea infrastructurii de transport. 

Obiectivul general al priorității 2: asigurarea unei infrastructuri de transport extinse, 

moderne și durabile, precum și a tuturor celorlalte condiții privind dezvoltarea sustenabilă a 

economiei și îmbunătățirea calitatii vietii, astfel încât volumul activitatii de transport în PIB să 

crească la minimum 7,0 miliarde euro până în 2015. 

Obiectivele specifice ale priorității 2:  

 modernizarea rețelei rutiere de interes național; 

 asigurarea inter-operabilitati feroviare; 

 creșterea traficului de mărfuri prin porturile interne și maritime; 

 modernizarea echipamentelor și facilitatilor aeroportuare. 

Sub-prioritatile prioritatii 2: 

 modernizarea și dezvoltarea infrastructurii trans-europene de transport și a rețelelor de 

legatură (presupune printre altele modernizarea și constructia de infrastructuri rutiere trans-

europene, modernizarea și construcția de infrastructuri feroviare trans-europene, 

modernizarea și extinderea infrastructurii navale trans-europene, modernizarea și extinderea 

infrastructurii aeroportuare trans-europene, modernizarea și constructia rețelelor de legătură la 

TEN – T); 

 modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport de interes național și 

îmbunătățirea serviciilor aferente (presupune printre altele modernizarea și construcția de 

infrastructuri rutiere de interes național, modernizarea și construcția de infrastructuri feroviare 

de interes național, precum și îmbunătățirea serviciilor aferente, modernizarea și extinderea 

infrastructurii navale de interes național); 

 dezvoltarea durabilă a sectorului transporturi (presupune printre altele promovarea 
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intermodalității, îmbunătățirea siguranței traficului pe toate modurile de transport, reducerea 

impactului lucrarilor și activitatilor de transport asupra mediului inconjurator, punerea în 

siguranță a infrastructurii de transport). 

Prioritatea 3. Protejarea și îmbunătățirea calitatii mediului. 

Obiectivul general al prioritatii 3: protejarea și îmbunătățirea calității mediului, în 

conformitate cu nevoile economice și sociale ale României, conducând astfel la îmbunătățirea 

semnificativă a calității vieții prin încurajarea dezvoltării durabile. 

Obiectivele specifice ale piorității 3:  

 îmbunătățirea standardelor de viață prin asigurarea serviciilor de utilități publice în 

sectoarele apa și deșeuri, la calitatea și în cantitatea necesară; 

 îmbunătățirea calității mediului vizând, în special, conformarea cu Directivele 

relevante ale Uniunii Europene. 

Sub-prioritatile priorității 3: 

 îmbunătățirea standardelor de viață prin asigurarea serviciilor de utilități publice la 

standardele de calitate și cantitate cerute, în sectoarele de apa și deseuri (presupune printre 

altele dezvoltarea sistemelor de infrastructură de apa și apa uzată în regiunile mai puțin 

dezvoltate și reducerea diferențelor dintre regiuni, construirea sistemelor integrate de deșeuri 

în regiunile/ județele mai puțin dezvoltate și punerea în practică a ierarhiei opțiunilor pentru 

gestionarea deșeurilor); 

 îmbunătățirea sistemelor sectoriale de management de mediu (presupune printre altele 

dezvoltarea sistemelor specifice de management al apelor, extinderea sistemelor specifice de 

management al deseurilor, managementul îmbunătățit al resurselor naturale în contextul 

dezvoltării durabile, îmbunătățirea infrastructurii de protecție a aerului). 

Prioritatea 4. Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării și incluziunii sociale 

și intărirea capacității administrative. 

Obiectivul general al priorității 4: dezvoltarea capitalului uman și creșterea 

competitivității acestuia pe piața muncii, prin asigurarea oportunitatilor egale de învățare pe 

tot parcursul vieții și dezvoltarea unei piețe a muncii moderne, flexibile și inclusive care să 

conducă, până în 2015, la integrarea durabilă pe piața muncii a 900.000 persoane. 

Obiectivele specifice ale priorității 4: 

 dezvoltarea educției inițiale și continue prin promovarea de reforme și furnizarea unor 

oferte educaționale de calitate și relevante pentru piaţa muncii, care să asigure oportunități 
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egale de învățare pe tot parcursul vieții și îmbunătățirea șanselor de angajare;  

 dezvoltarea resurselor umane din educație prin dezvoltarea de noi profesii și 

diversificarea ofertelor de educație initială și continuă pentru un număr de 40.000 persoane 

din sistemul de invățământ; 

 dezvoltarea unor rute flexibile și personalizate de invățare și cariera prin furnizarea de 

servicii integrate de informare, orientare și consiliere pentru un număr de 1.000.000 elevi și 

studenți și un număr de 100.000 resurse umane din educație;   

 facilitarea insertiei tinerilor pe piața muncii prin promovarea parteneriatului în 

educație și ocupare și dezvoltarea programelor de tranziție de la școală la locul de muncă 

pentru un număr de 10.000 de absolvenți, în vederea creșterii șanselor de ocupare; 

 creșterea nivelului de educație și formare profesională a capitalului uman prin oferirea 

de programe de formare profesională continuă specifice care să furnizeze competențele și 

abilitățile cerute pe piața muncii pentru un număr de 1.100.000 persoane; 

 dezvoltarea unei piețe a muncii moderne, flexibile și inclusive care să permită 

creșterea șanselor de ocupare/integrare durabilă pe piața muncii a unui număr de 300.000 

tineri, 100.000 de persoane din grupurile vulnerabile; 

 promovarea spiritului şi culturii antreprenoriale; 

 îmbunătățirea furnizării serviciilor publice în scopul dezvoltării socio-economice 

durabile, diminuarii disparităților și asigurării unei bune guvernari. 

Sub-prioritățile priorității 4: 

 dezvoltarea capitalului uman (presupune printre altele promovarea de reforme în 

educație în contextul învățării pe tot parcursul vieții, promovarea formării profesionale pe tot 

parcursul vieții, asigurarea calității și managementul calității în educație și formare initială, 

dezvoltarea în cadrul sistemului național de educație și formare a serviciilor integrate de 

informare, orientare și consiliere privind dezvoltarea personală, dezvoltarea resurselor umane 

din educație, dezvoltarea și modernizarea ofertelor de educație inițială și continuă); 

 promovarea ocuparii depline (presupune printre altele creșterea adaptabilității forței de 

muncă și a întreprinderilor, promovarea inițiativelor pentru partenerii sociali, îmbunătățirea 

tranziției de la scoală la locul de muncă și promovarea culturii antreprenoriale în educație și 

formare, identificarea și valorificarea tuturor oportunitatilor de integrare pe piața muncii, 

modernizarea și întărirea capacității administrative a Serviciului Public de Ocupare); 

 promovarea incluziunii sociale (presupune printre altele integrarea pe piața muncii și 

combaterea discriminării persoanelor vulnerabile, îmbunătățirea accesului și participarii la 

educație initială și continuă pentru grupurile vulnerabile, promovarea egalității de gen și 
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combaterea excluziunii sociale a femeilor, initiative transnaționale în educația inclusivă și pe 

piața muncii); 

 dezvoltarea capacității administrative și a bunei guvernări (presupune printre altele 

dezvoltarea ciclului de politici publice, dezvoltarea unei administratii locale descentralizate 

capabile să furnizeze servicii publice de calitate și eficiente). 

Prioritatea 5. Dezvoltarea economiei rurale și creșterea productivității în sectorul 

agricol. 

Obiectivul general al priorității 5: dezvoltarea unei agriculturi competitive bazată pe 

cunoaștere și initiativă privată. 

Obiectivele specifice ale priorității 5: 

 îmbunătățirea infrastructurii rurale, până în 2015, prin constructia a 2.000 km de 

drumuri și modernizarea a 5.000 km de drumuri comunale, aprovizionarea cu apă potabilă 

prin executarea de lucrări de construcție a 9.000 km retele de conducte, efectuarea de lucrări 

de canalizare prin construcția a 1.600 km conducte de acest tip; 

 creșterea investițiilor în exploatațiile agricole și locuri de muncă în activități de 

prelucrare și industrializare; 

 reducerea ponderii populației în vârstă din mediul rural ocupată în agricultură, până în 

2015 la 50%; 

 creșterea la 9 ha a mărimii medii a fermelor, până în 2015; 

 creșterea producției în acvacultură la 20.000t/ an în anul 2015. 

Sub-prioritatile priorității 5: 

 creșterea competitivității economiei agro-alimentare și silvice prin adaptarea ofertei la 

cerințele pieței (presupune printre altele crearea și îmbunătățirea infrastructurii rurale de la 

nivelul fermei, modernizarea fermelor, creșterea valorii adăugate a producției agricole și 

forestiere, creșterea valorii economice a pădurilor, instruirea profesională în agricultură, 

sprijin pentru stabilirea tinerilor fermieri, pensionarea anticipată, acordarea de servicii de 

consultanță, îmbunătățirea calității producției și a participarii la schemele de calitate, 

sprijinirea fermelor de semi-subzistență pentru a deveni viabile, stimularea constituirii și 

funcționării grupurilor de producători); 

 creșterea standardelor de viață în zonele rurale prin diversificarea activităților rurale 

(presupune printre altele instalarea serviciilor de bază în raport cu infrastructura la scară mică, 

dezvoltarea activităților non-agricole, crearea și dezvoltarea de afaceri în spatiul rural prin 

crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi, încurajarea activităților în domeniul agro-



 34 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 - 2020 
 

 

turismului și turismului rural, menținerea, restaurarea și îmbunătățirea patrimoniului istoric și 

cultural al spațiului rural, promovarea informațiilor despre o anumita zona rurală și despre 

strategiile de dezvoltare locală, instruirea personalului implicat în pregătirea și dezvoltarea 

strategiei de dezvoltare rurală).   

 dezvoltarea economică durabilă a fermelor și a exploatațiilor forestiere (presupune 

printre altele sprijinirea financiară a fermierilor din zonele montane, sprijinirea financiară a 

fermierilor din zonele cu handicap natural, altele decat cele montane, acordarea de plăți 

compensatorii aferente programului Natura 2000, sprijinirea prin plăți pentru agro-mediu și 

bunăstarea animalelor, acordarea de prime de împădurire a terenurilor agricole sau neagricole 

și de organizare a unor sisteme agro-forestiere pe terenuri agricole, refacerea potențialului 

producției forestiere prin introducerea de acțiuni de prevenire împotriva calamităților naturale 

și incendiilor); 

 promovarea inițiativelor locale de tip „LEADER” în vederea stimulării inițiativelor 

locale care să permită creșterea capacității comunităților rurale de a dezvolta inițiative de 

afaceri pe bază de parteneriat; 

 asigurarea pescuitului durabil și dezvoltarea acvaculturii (presupune printre altele 

dezvoltarea acvaculturii, pescuitului în apele interioare, procesarii și marketingului produselor 

pescărești, modernizarea și adaptarea flotei de pescuit, dezvoltarea durabilă a zonelor de 

pescuit costiere). 

Prioritatea 6. Diminuarea disparităților de dezvoltare între regiunile țării. 

Obiectivul general al priorității 6: creșterea economică mai accelerată a regiunilor slab 

dezvoltate, în vederea diminuării disparităților de dezvoltare interregionale și intraregionale. 

Obiectivele specifice ale priorității 6: 

 îmbunătățirea gradului general de atractivitate și accesibilitate a regiunilor prin 

construirea și/ sau reabilitarea a aproximativ 4000 km de drumuri, a 1500 unități școlare și 

150 unități spitalicești până în 2015; 

 creșterea competitivității regiunilor ca locații pentru afaceri prin dezvoltarea și 

îmbunătățirea, până în 2015, a 200 infrastructuri de sprijinire a afacerilor și sprijinirea până la 

1500 de micro-întreprinderi; 

 valorificarea potențialului turistic și cultural al regiunilor și creșterea contribuției 

acestor domenii la dezvoltarea regiunilor prin reabilitarea, până în 2015, a 200 situri turistice 

și culturale și creșterea contribuției turismului la formarea PIB cu 1,25%; 

 creșterea rolului economic și social al centrelor urbane prin construirea/ reabilitarea a 

400 ha/ km spații publice și implementarea a 20 proiecte integrate de dezvoltare urbană până 
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în 2015; 

 integrarea socio-economică a zonelor de graniță și creșterea atractivității și 

accesibilității Regiunilor României în cadrul teritoriului european prin întărirea cooperării 

transfrontaliere, transnaționale și interregionale. 

Sub-prioritatile priorității 6: 

 îmbunătățirea infrastructurii publice regionale și locale urmarește crearea unor condiții 

apropiate între regiuni, în ceea ce priveste infrastructura de transport, infrastructura socială și 

accesul la serviciile de bază, precum și exploatarea potențialului local de dezvoltare, prin 

valorificarea resurselor materiale, umane și de mediu existente; 

 consolidarea mediului de afaceri regional și local (presupune printre altele dezvoltarea 

serviciilor de sprijinire a afacerilor); 

 dezvoltarea turismului regional și local (presupune printre altele valorificarea 

patrimoniului cultural și natural, specific fiecareia din cele opt regiuni de dezvoltare); 

 dezvoltarea urbana durabilă (presupune printre altele sprijinirea actiunilor integrate de 

dezvoltare a comunitatilor, îmbunătățirea mobilității populației urbane, reabilitare a zonelor 

industriale dezafectate în situ și de pregatire a lor în vederea unor noi utilizari); 

 promovarea cooperarii teritoriale europene va fi realizată prin promovarea de acțiuni 

în domeniul cooperarii transfrontaliere (dezvoltarea sistemelor de infrastructura fizică, 

întărirea conexiunilor/ relațiilor economice între regiunile învecinate pentru a susține 

împreună dezvoltarea economică durabilă a zonei, realizarea coeziunii sociale și culturale 

între comunitățile și cetățenii de pe ambele părți ale graniței, soluționarea în comun a unor 

amenințări similare și simultane din partea factorilor de mediu), transnationale (cooperarea 

integrată în managementul apelor, dezvoltarea retelelor de IMM-uri, C&D și inovare, actiuni 

transnaționale de prevenire a riscurilor naturale și tehnologice) și interregionale (incurajarea 

schimbului de experienta și de bune practici referitor la dezvoltarea urbană, modernizarea 

serviciilor publice, incluziune socială, antreprenoriat și efectuarea de studii și colectarea de 

date în domenii de interes comun). 

 

STRATEGII NAȚIONALE 

Planul Național de Acțiune pentru Ocuparea Fortei de Muncă 

Extrase și sinteze din document 

Pilonii strategiei de ocupare a fortei de muncă: 
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 Îmbunătățirea capacitatii de angajare. 

 Dezvoltarea spiritului antreprenorial și crearea de locuri de muncă. 

 Promovarea capacității de adaptare a întreprinderilor și a angajatilor acestora. 

 Asigurarea egalitatii de șanse între femei și bărbați. 

Obiectivele politicii de ocupare: 

Obiectivul orizontal A – Creșterea ratei de ocupare: măsurile propuse vizează stimularea 

creării de noi locuri de muncă în condițiile continuării în ritm accelerat, a proceselor de 

privatizare și restructurare, astfel încăt rata somajului să scadă. 

Obiectivul orizontal B - Strategii naționale pentru “Învățarea pe parcursul întregii vieți”: 

măsurile propuse vizează dezvoltarea de strategii naționale ample și coerente de formare 

inițială și continuă (îmbunătățirea învățământului profesional și tehnic, îmbunătățirea formării 

profesionale continue). 

Obiectivul orizontal C – Dezvoltarea parteneriatului social: măsurile propuse vizează 

obținerea unui rol important al parteneriatelor care, prin intermediul dialogului social își fac 

simțită prezența la nivel european (cooperare transnațională cu privire la programe de tineret, 

educație și formare), național (acorduri tripartite), local (la nivelul comunitatilor), la nivelul 

întreprinderilor (patronat, sindicat/ salariati). 

Obiectivul orizontal D – Dimensiunea regionala: măsurile propuse vizează crearea de 

programe adresate în principal regiunilor, județelor sau zonelor care au probleme de 

dezvoltare și au ca principal obiectiv sprijinirea investițiilor pentru creșterea capacității de 

înființare de locuri de muncă, de dezvoltare a resurselor umane prin măsuri de sprijinire a 

creării sau dezvoltării IMM, finanțarea dezvoltării infrastructurii, etc. 

La nivel judetean se elaborează anual programe de dezvoltare economico-socială. 

Consiliile județene și consiliile locale de la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, 

formate din reprezentanți aleși de colectivitățile locale, au ca atribuție elaborarea, aprobarea și 

adoptarea de strategii și programe de dezvoltare economico-socială județene și locale. 

Autoritătile locale sunt implicate în fundamentarea și implementarea programelor anuale de 

ocupare temporara din rândul șomerilor (lucrări de interes comunitar, constând în servicii 

publice și servicii sociale). 

Obiectivul orizontal E – Dezvoltarea sistemului de indicatori ai pieței muncii: măsurile 

propuse vizează armonizarea statisticii sociale românești cu statisticile europene. 
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Câteva direcții prioritare de acțiune în vederea creșterii gradului de ocupare a forței de 

muncă: 

 asigurarea unei creșteri economice susținute, cu impact direct asupra creșterii 

numărului locurilor de muncă, bazată pe dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și 

mijlocii; 

 combaterea muncii fara forme legale și inițierea unor măsuri care să conducă la 

reducerea costurilor locurilor de muncă, fapt care va stimula angajatorii să  respecte legislatia 

în domeniu; 

 incurajarea substantiala a veniturilor obtinute din muncă prin utilizarea unei rate de 

creștere a salariului de bază minim brut pe tara; 

 promovarea de măsuri destinate prevenirii și combaterii șomajului în rândul tinerilor 

în vârstă de 15 – 24 ani; 

 identificarea de alternative pentru ocuparea persoanelor disponibilizate ca metodă de 

lupta împotriva șomajului de lungă durată; 

 elaborarea de programe speciale adresate grupurilor de persoane care se confrunta cu 

dificultăți de integrare pe piața muncii: tineri proveniti din centrele de plasament, persoane cu 

handicap, persoane de etnie rroma, persoane eliberate din detenție, etc.; 

 promovarea unor măsuri destinate să conducă la creșterea ratei de participare prin 

prelungirea perioadei de activitate a persoanelor vârstnice, din perspectiva ultimelor evoluții 

demografice, caracterizate printr-un proces de îmbătrânire a populației; 

 atenuarea discrepanțelor dintre cererea și oferta pe piața fortei de muncă, cu precadere 

prin adaptarea sistemului de formare inițială și continuă, la tendințele pe termen mediu și lung 

ale lumii ocupaționale, într-o societate bazată pe cunoaștere și pe utilizarea noilor tehnologii 

informatice. 

Alte strategii naționale își propun ca prin atingerea obiectivelor stabilite să contribuie la 

protejarea mediului, la îmbunătățirea calității apelor, la creșterea atractivității zonelor de 

turism, astfel încăt, gradul calității vietii locuitorilor să ajunga la nivelul existent în țările 

Uniunii Europene. 

Planul de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia 

Caracteristici demo-geografice 

REGIUNEA SUD MUNTENIA 

Regiunea Sud Muntenia este situată în 

partea de Sud-Est a României, invecinându-se 
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la Nord cu Regiunea Centru, la Est cu Regiunea Sud-Est, la Sud cu Bulgaria, limita fiind dată 

de graniţa naturală - fluviul Dunărea, iar la Vest cu Regiunea Sud-Vest. Prezenţa în Sudul 

regiunii a fluviului Dunărea ii conferă acesteia posibilitatea de a avea comunicaţii cu cele opt 

ţări riverane, iar prin intermediul canalului Dunăre - Marea Neagră de a avea ieşire la Marea 

Neagră şi deci acces la Portul Constanţa - principala poartă maritimă a ţării. 

 Existenţa în centrul regiunii, dar nefăcând parte din aceasta, a capitalei ţării, Bucureşti, 

parte componentă a Regiunii Bucureşti-Ilfov, constituie, prin infrastructura socială şi 

instituţională,  un real avantaj. 

 Nefiind o structură administrativă, Regiunea Sud Muntenia este formată din şapte judeţe 

(Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa, Giurgiu, Prahova şi Teleorman), 16 municipii, 32 de 

oraşe şi 519 de comune cu 2.019 de sate.  

Date statistice: 

- acoperă 14.54% din suprafaţa totală a României, reprezentând 34,453 km2 ;  

- populaţia regiunii este de 3.258.775 locuitori. 

Profilul regiunii - caracteristicile geografice ale zonei 

Regiunea cuprinde trei forme majore de relief: munte 9,5 %, deal 19,8%, câmpie şi luncă 

70,7%. Dacă pentru cele patru judeţe din Sud (Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu şi Teleorman), 

forma caracteristică de relief este câmpia, celelalte trei judeţe din Nord (Argeş, Dâmboviţa şi 

Prahova) cuprind atât câmpia, cât şi dealurile şi munţii, în această zonă găsindu-se cele mai 

mari altitudini muntoase ale ţării: vârfurile Moldoveanu (2.544 m) şi Negoiu (2.535 m) din 

Masivul Făgăraş şi vârful Omu (2.505 m) din Masivul Bucegi. 

 Reţeaua hidrografică bogată a regiunii este dominată de fluviul Dunărea în care se varsă 

principalele râuri ale regiunii (Olt, Argeş, Dâmboviţa, Ialomiţa şi Prahova), fiind completată 

de o serie de lacuri naturale şi antropice cu folosinţă complexă. 

 Varietatea formelor de relief şi complexitatea geologică a acestora fac ca resursele 

naturale ale regiunii să fie diversificate. Zona montană şi de deal concentrează resurse 

naturale ale subsolului (petrol, gaze naturale, cărbune, minereuri radioactive şi metalifere, 

sare, marne calcaroase, sulf, acumulări de gips şi izvoare minerale) importante pentru 

industria energetică, chimică şi a materialelor de construcţii. 

 Alături de resursele subsolului, de o importanţă deosebită şi cu influenţe directe în 

dezvoltarea anumitor sectoare economice se află resursele solului. Astfel, suprafaţa agricolă 

concentrată preponderent în judeţele din sud deţine 71,1% din suprafaţa totală a regiunii din 

care  80,2% reprezintă teren arabil. 

 Regiunea dispune de resurse bogate şi importante de apă (3,4% din suprafaţa regiunii), 

care, prin utilizarea în diferite domenii, au un rol deosebit în dezvoltarea economică a 
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acesteia. 

Muntenia prezinta o flora și o fauna variate. Crângurile și padurile care acopera o cincime 

din regiune adapostesc ursi, lupi și mistreti, iar pe culmile inalte din nord, acoperite de fagi, 

brazi și jnepeni traiesc animale cum ar fi cerbul carpatin, râsul sau capra neagra. În sud, 

ecosistemul este total diferit. Terenurile ocupate cu păduri şi vegetaţie forestieră deţin 19,3% 

din suprafaţa regiunii, reprezentând o sursă importantă de masă lemnoasă şi un mediu propice 

pentru fauna de interes cinegetic.Cursul Dunarii este, în mare parte, strajuit de copaci care 

ascund o varietate uluitoare de animale și pasari. O parte din zonele judetului Calarasi 

prezinta un ecosistem acvatic asemanator celui din faimoasa Delta a Dunarii.  

Festivalurile și târgurile care au loc în piețele satelor și oraselor evoca rituri și traditii arhaice, 

proprii unui mod de viață demult uitat în restul Europei. Totodata, manastirile și castelele 

stravechi, cum ar fi Curtea de Arges, amintesc și ele de un trecut zbuciumat și fascinant.  

 Date statistice detaliate pe judete   
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Populaţia şi forţa de muncă 

3,258  milioane de persoane sunt locuitori ai regiunii Sud Muntenia, reprezentând 15,5 % 

din populaţia ţării din  care  41,6% trăieşte în mediul urban, iar 58,4% în mediul rural.  

Infrastructura de transport este reprezentată de 1,671 km de cale ferată  şi 11,104 km 
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de drumuri publice.Transportul naval este asigurat de fluviul Dunărea, principala cale de 

navigaţie transeuropeană pe care, în cadrul regiunii, sunt situate patru porturi importante. 

Legătura cu Bulgaria se face prin intermediul a trei puncte de trecere a frontierei, cel mai 

important fiind cel de la Giurgiu – Russe, datorită podului rutier-feroviar existent, prin acest 

punct realizându-se una din legăturile principale ale Vestului Europei cu Orientul Apropiat.  

Sectoare economice cu tradiţie în regiunea Sud Muntenia: 

• Producţia de utilaj petrolier şi chimic 

• Poducţia de produse petro-chimice 

• Producţia de automobile Dacia  

• Producţia agricolă vegetală 

• Turism montan și balnear  

Avantaje comparative ale regiunii 

• Grad de acoperire ridicat cu reţele de telecomunicaţii. 

• Acces la principală poartă aeriană a ţării- aeroportul Henry Coandă Bucureşti. 
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PARTEA II – ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI RACIU 

1. Cadrul natural 

Aşezare geografică 

Comuna Raciu este situată în zona istorică a Munteniei, în centrul judeţului Dâmboviţa, 

de o parte şi de alta a pârâului Şuţa Seacă, la aproximativ 17 km de Târgovişte. 

Ea este formată din trei sate: Raciu (centrul administrativ), Suța Seacă și Silistea.  

Istoric  

Ca unitate administrativ-economică este atestată din 1835, iar ca aşezare istorică este 

atestată la 1627, atunci când este amintit satul Coborâş sau Pogorâş. Siliştea, care indică locul 

unde a fost vatra satului, este amintită în secolul XVII iar Şuţa Seacă este amintită tot într-un 

document din secolul XVII.  

Se crede că în punctul „Ţapă” din Dealul Raciului ar fi fost traşi în ţeapă de către 

voievodul Vlad Ţepeş solii turci veniţi să încăseze haraciul, lucru nedovedit insă din punct de 

vedere ştiinţific. 

În anul 1810 la Şuţa Seacă erau 65 de case iar la Coborâşu erau 83 de case. În anul 1835 

la Raciu erau 48 de gospodării iar la Şuţa Mică erau 35 de gospodării. În anul 1912 comuna 

Şuţa Seacă avea în componenţă satele Şuţa Seacă, Boboci, Olteni şi Pădureni, cu 1381 de 

locuitori, iar comuna Raciu, formată din satele Coborâş, Raciu şi Siliştea avea 1000 de 

locuitori. Un alt recensământ, efectuat în 1937, relevă faptul că în comuna Şuţa Seacă, 

formată din satele Olteni şi Şuţa, trăiesc 807 locuitori, iar în comuna Raciu 1067 de locuitori. 

La recensământul din 1970, din populaţia de aproximativ 5731 de locuitori ai comunei 

Lucieni, în care se incorporase la reforma administrativă din 1968 şi comuna Raciu, satul 

Raciu deţinea 21%, satul Siliştea 12,2% iar satul Şuţa Seacă 19%. Satul de centru este Raciu, 

atestat documentar în secolul XIX. Raciu a redevenit comună, incepând cu data de 1 ianuarie 

2005, prin efectul Legii 546/2004, fiind în prezent comună de rangul II. Sate dispărute: 



 43 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 - 2020 
 

 

Coborâşu (Pogorâşu), astăzi parte componentă a satului Raciu. Toponime: Dealul Dichiului, 

Pădurea Dichiului, Dealul Olari, Pădurea Olari, Valea Şuţei, Valea Moaşei, Pădurea Olteni, 

Valea Seacă, Dealurile Raciu, Şuţa, Olaru, Speriatu, Valea Băleanului, Ţapă, Cumpărătoare 

Lacul cu Boboci, Ploştină, Expropriere. 

Suprafaţă 

Suprafaţa totală a comunei este 2.517 ha, din care 1.662 ha reprezintă teren agricol, restul 

de 855 ha reprezentând terenuri neagricole, după cum urmează: 

1. 631 ha păduri şi alte terenuri forestiere; 

2. 72 ha terenuri cu ape şi ape cu stuf; 

3. 40 ha căi de comunicaţie; 

4. 109 ha terenuri ocupate de construcţii şi curţi; 

5. 3 ha terenuri degradate şi neproductive. 

 

Reţea hidrografică 

Reţeaua hidrografică a comunei este compusă din râul Dâmboviţa, ce parcurge o mică 

parte a comunei în zona de graniţă cu comuna  Perşinari, şi pârâurile Suţa şi Şuţa Seacă, ce 

parcurg toate cele trei sate ale localităţii. De asemenea, comuna Raciu se invecinează cu 

Acumularea hidrotehnică Văcăreşti, una dintre principalele surse de apă ale municipiului 

Bucureşti. 

Climă 

Clima est temperat-continentală cu o amprenta continentală mai accentuată. Zona este 

caracterizată de veri fierbinți și ierni geroase. Crivățul, un vânt rece și uscat, vine iarna 

dinspre nord-est. Temperatura medie multianuală este de 8-11ºC, media lunii este de 18-23ºC, 
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a lunii ianuarie variază între -1 - -3ºC. Valoarea medie multianuală a precipitațiilor este de 

între 500 – 700 mm. 

Relief 

Comuna Raciu se află în zona de contact a Câmpiei Române cu câmpia premontană a 

Târgoviştei, zonă de tranziţie între Subcarpaţi şi Câmpia Română, şi spre vest, în zona satului 

Şuţa Seacă, face joncţiunea cu Câmpia Picior de Munte (câmpie premontană la bază sudică a 

Platformei Cindeşti).  

 

 

Vegetaţia 

Vegetaţia forestieră, specifică zonei de silvostepă, este bine reprezentată de anin, plop, 

salcie, salcâm, cireşul sălbatic, carpen, stejar, gorun, platan, arţar, ulm, frasin, tei etc., iar 

subarboretul este constituit din păducel, sânger, lemn câinesc, măceş, porumbar, cătină, ş.a.  

      Vegetaţia primară a fost profund modificată de activităţile antropice de urbanizare, incât 

este greu de stabilit caracteristicile vegetaţiei spontane în funcţie de condiţiile ecologice. 

Covorul vegetal ierbaceu a suferit mari transformări în ceea ce priveşte compoziţia floristică. 

Dîntre ierbacee intâlnim: iarba grasă, pirul, trifoiul, mohorul, traista-ciobanului, neghina, 

iarba de gazon, muşeţelul, cicoarea, viorelele, toporaşii, păpădia, romaniţa, margareta şi altele. 

Condiţiile ecologice au permis dezvoltarea unor categorii de specii xerofile, cu pronunţat 

caracter stepic, cele mai productive specii ierbacee fiind reprezentate de Agrostis, Temis, 

Festuca, Rubra, Nardustricta.  
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Din punct de vedere al regionării geo-botanice, flora este bogată şi variată, încădrându-se 

câmpiei inalte din regiunea sudică. 

 

Fauna  

Lumea animală este caracterizată prîntr-un grad mare de adaptabilitate la mediu, formată 

din comunităţi de animale terestre, acvatice şi subterane.  

Cele mai des intâlnite sunt 

veveriţa şi vulpea, iar pe lunca 

Dâmboviţei se intâlnesc 

diferite specii de rozătoare: 

iepurele, şoarecele de câmp, 

popândăul, ariciul. Dîntre 

păsări mai frecvente sunt 

ciocănitoarea, cucul, pupăza, 

piţigoiul, eretele, coţofana şi, la 

tot pasul,  vrabia, guguştiucul 

sau ciorile găsindu-şi condiţii 

optime de habitat.  

Populaţiile acvatice creează biotopuri specifice în lacuri şi râuri, iar în apele curgătoare 

pot fi zărite specii de clean, biban, scobar şi mreană. 

Solurile 

Din punct de vedere tectonic, zona în care se află comuna Raciu, Câmpia Română, face 

parte din Platforma Moesică. Soclul platformei este de origine hercinică, iar sedimentele 

superioare sunt de origine carpatică. Sedimentele datează din mezozoic și din pleistocen. În 

lunci, acestea sunt foarte recente, datând din holocen. Stratele din jurassic și cretacic conțin 

zăcăminte de petrol. Cuvertura de loess acoperă indeosebi câmpiile tabulare, ajungând pe 

alocuri să aibă o grosime de 40 m. În comuna Raciu predomină solurile cu o aciditate ridicată 

insă de-a lungul cursurilor de apă solurile sunt de luncă.  

Resursele subsolului 

Incă din perioada interbelică, pe teritoriul comunei Raciu au fost descoperite importante 

resurse de hidrocarburi, expoatarea petrolului făcându-se în 

mod intensiv până în anii 60. De altfel, după cel de-al doilea 

război mondial aici a funcționat o secție a Sovrompetrol, o 

suprafață intinsă ocupată de pădurea ”Dichiu” fiind defrisată 
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pentru a putea inlesni extracția. 

Cel mai important actor economic al comunei este și în acest moment Stația de depozitare 

și pompare a țițeiului de la Silistea aparținând S.C. Conpet S.A.  

2. Demografie 

Populaţia 

Conform recensământului efectuat în anul 2011, populația comunei Raciu se ridica la 

3.464 de locuitori, 1713 bărbați și 1751 femei, în creștere față de recensământul anterior din 

anul 2002, când se inregistraseră 3.297 de locuitori. 

Pe sate, populația se imparte astfel: Raciu 1568 locuitori, Suța Seacă 923 locuitori și 

Silistea 971 locuitori. Pe gospodării, situația este următoarea: Raciu 474 gospodării, Suța 302 

gospodării și Silistea 295 gospodării.              

Majoritatea locuitorilor sunt români (98,44%). Pentru 0,84% din populație, apartenența 

etnică nu este cunoscută.  

 

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocsi (97,11%), cu o 

minoritate de adventisti de ziua a saptea (1,79%). Pentru 0,84% din populație, nu este 

cunoscută apartenența confesională. 
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În ceea ce priveste nivelul de educație la populația stabilă de peste 10 ani, un număr de 

148 de persoane au studii superioare, 52 au absolvit scoli postliceale sau de maistri, 867 

liceul, 392 scoala profesională sau de ucenici, 1001 gimnaziul, 464 ciclul primar al scolii 

generale și 142 fără studii.  

 

Din punctul de vedere al stării civile, în comuna Raciu sunt un număr de 1724  persoane 

căsătorite, 1319 necăsătorite, 388 de persoane văduve, 83 divorțate și 70 de persoane trăiesc 

în uniune consensuală.   
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În funcție de repartizarea pe grupe de vârstă, populația comunei Raciu se prezintă astfel: 

sub 5 ani – 177 persoane, între 5 și 9 ani – 221 persoane, între 10 și 14 ani – 234 persoane, 

între 15 și 19 ani – 225 persoane, între 20 și 24 ani – 246 persoane, între 25 și 29 ani – 202 

persoane, între 30 și 34 ani – 275 persoane, între 35 – 39 ani – 329 persoane, între 40 și 44 ani 

– 282 persoane, între 45 și 49 de ani – 168 persoane, între 50 și 54 de ani – 207 persoane, 

între 55 și 59 de ani – 195 persoane, între 60 și 64 de ani – 187 persoane, între 65 și 69 de ani 

– 125 persoane, între 70 și 74 ani – 154 persoane, între 75 și 79 de ani – 134 persoane, între 

80 și 84 ani – 66 persoane și peste 85 de ani – 37 persoane. 

 

3. Forța de muncă 

31.10.2013 
Someri inregistrati Femei Barbaţi 

77 30 47 

  

 31.10.2013 

Vârstă Someri indemnizati Femei Bărbați 

sub 25 ani 8 6 2 

25-35 ani 0 0 0 

35-45 ani 15 6 9 

peste 45 ani 7 0 7 

din care, peste 50 ani 3 0 3 

Total 30 12 18 

 

 

31.10.2013 

Vârstă Someri neindemnizati Femei Bărbați 

sub 25 ani 7 4 3 

25-35 ani 5 2 3 
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35-45 ani 15 7 8 

peste 45 ani 20 5 15 

din care, peste 50 ani 11 2 9 

Total 47 18 29 

 

 

Nivel de pregatire Someri indemnizati Femei Bărbați 

Primar, gimnazial, profesional 15 4 11 

Studii medii 14 7 7 

Studii superioare 1 1 0 

 

 

Nivel de pregatire 

Someri 

neindemnizati Femei Bărbați 

Primar, gimnazial, profesional 41 15 26 

Studii medii 4 1 3 

Studii superioare 2 2 0 

 

 

Nivel studii 

Stoc 

final 

Durata somajului 

1 zi <  

3 luni 
 

1 zi < 

 3 luni 
 

1 zi < 

3 luni 
 

1 zi < 

3 luni 
 

1 zi < 3 

luni 

77 19 17 12 7 6 3 6 1 6 

Primar, 

gimnazial și 

profesional 

56 9 8 11 6 6 3 6 1 6 

Studii medii 18 7 9 1 1 0 0 0 0 0 

Studii 

superioare 
3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

La data de 31.10.2013 se înregistrau următorii indicatori: 

- Populația stabilă, grupa vârstă 18-62 ani, în localitatea Raciu -  2193 persoane; 

- Indicatorul statistic: Ponderea șomerilor înregistrați, în populația 18-62 ani: 3,51%, 

acest indicator este asimilabil cu  rata șomajului, la nivel de localități. Comparativ, pentru 

județul Dâmboviţa, acest indicator era de 4,69 % . 

Analiza SWOT 

RESURSE UMANE – PIAȚA MUNCII 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- nr. total de locuitori ai comunei este de 

3464; 

- forța de muncă este calificată în sectoarele 

- imbătrânirea populației (spor natural negativ 

și migrarea tinerilor spre centrele urbane); 

- lipsa oportunităților de angajare; 
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de muncă tradiționale; 

- specialisti în domenii variate de activitate 

cum ar fi administrație, invățământ, 

sănătate, asistență socială, comerț, 

transport, construcții; 

-  infracționalitate scăzută în comună; 

- ospitalitatea recunoscută a locuitorilor. 

  

- migrarea persoanelor tinere spre mediul 

urban și străinătate, indeosebi a celor cu 

pregătire profesională inaltă; 

-  capacitatea financiară relativ scăzută a 

locuitorilor zonei; 

- adaptarea mai lentă a populației rurale 

mature și vârstnice la schimbările și 

provocările lumii actuale, în general, și la 

fenomenul mobilității și reconversiei 

profesionale, în special. 

OPORTUNITĂȚI RISCURI 

- exemple de succes ale unor localnici cu 

inițiativă; 

- existența Strategiei naționale antisărăcie; 

- grad relativ redus de inadaptare socială a 

locuitorilor comunei; 

- fondurile comunitare puse la dispoziție în 

domeniul social; 

- posibilitatea accesării unor programe cu 

finanțare guvernamentală pentru recon-

versia profesională și crearea unor noi 

locuri de muncă pentru someri; 

- gradul redus de ocupare profesională, deci 

potențial important al forței de muncă 

locale, la salarii competitive la nivel 

regional (față de polii de creștere) 

- implicarea autorităților locale în 

problemele comunității   

 

- creșterea ponderii muncii ”la negru”, cu 

efecte negative asupra pieței muncii, 

economiei locale și asistenței sociale în 

perspectivă; 

- majorarea numărului somerilor în rândul 

tinerilor absolvenți 

- estomparea tradițiilor locale, odată cu 

trecerea timpului 

 

 

 

4. Activităţi economice 

Investiții existente 

Principalul actor economic de pe raza comunei Raciu este Stația Conpet Silistea. Aceasta 

a fost inființată în anul 1948, funcționează pe o 

suprafață de 10 ha, și se ocupă cu tranzitul 

produselor petroliere prin conductele societății. În 

prezent aici lucrează un număr de 40 de angajați, 

care asigură un dispecerat non-stop. În anul 2005 

stația a fost modernizată și informatizată, 

fluxurile de produse petroliere fiind monitorizate 
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în prezent în sistem automatizat.  

De asemenea, în satul Suța Seacă SC Luie Total SRL Dragodana construieste o fermă de 

creștere a animalelor cu o capacitate de 1800 de capete. 

La nivelul comunei Raciu își mai desfăsoară activitatea un număr de 48 de persoane 

fizice autorizate (în general în domeniul agricol) și un număr de 35 de SRL-uri, după cum 

urmează: 

Nr. 

crt. 
Denumire Obiect de activitatea 

1 Roseti SRL Transporturi rutiere de mărfuri  

2 Valeriu Prest Serv SRL Transporturi rutiere de mărfuri  

3 Nic Kart Prod SRL  
Comerț cu ridicata al altor bunuri de consum 

nealimentare 

4 Deni Cip Trans SRL Transporturi rutiere de mărfuri  

5 Sebi Trans SRL Transporturi rutiere de mărfuri  

6 Marcobad Com SRL Comerț cu amănuntul 

7 Finexpert 2002 SRL 
Activități de contabilitate și audit financiar, 

consultanță în domeniul fiscal 

8 Io Trans SRL Transporturi rutiere de mărfuri  

9 Incotro Prod SRL Fabricarea pâinii 

10 Klacid Farm SRL 
Comerțul cu amănuntul al produselor 

farmaceutice 

11 Costache Mli Trans SRL Transporturi rutiere de mărfuri  

12 Dragoral Com SRL Comerțul cu amănuntul 

13 Alumari Trans SRL Transporturi rutiere de mărfuri  

14 Neiman Trans SRL Transporturi rutiere de mărfuri  

15 Ridicon SRL Comerț cu amănuntul 

16 Rad Evicon SRL 
Activități de contabilitate și audit financiar, 

consultanță în domeniul fiscal 

17 Kaiser Timo SRL 
Activități de contabilitate și audit financiar, 

consultanță în domeniul fiscal 

18 Rosemari Tex SRL Comerț cu amănuntul 

19 Criadi SRL Lucrări de construcții 
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Nr. 

crt. 
Denumire Obiect de activitatea 

20 Grenos Com SRL Comerț cu amănuntul 

21 Im-mens SRL Dezvoltare imobiliară 

22 Mercadona Impex SRL Comerț cu amănuntul 

23 Edumob SRL Fabricarea de mobilă 

24 Polena Serv Construct SRL Lucrări de construcții 

25 Royal Discount SRL Comerț cu amănuntul 

26 Cryss-claw SRL Transporturi rutiere de mărfuri  

27 Opfor SRL Servicii de alimentație publică 

28 Lymit Trans SRL Transporturi rutiere de mărfuri  

29 Prestige Cargo Europe SRL Transporturi rutiere de mărfuri  

30 Vfh Marius Intertrans SRL Transporturi rutiere de mărfuri  

31 Lee Prestige Ionela SRL Transporturi rutiere de mărfuri  

32 Liliacos Black SRL Transporturi rutiere de mărfuri  

33 Payomel SRL  Transporturi rutiere de mărfuri  

34 Instal Niță Dumitru SRL Montare instalații 

35 Roxane Modă și Accesorii SRL Creație vestimentară 

Analiza SWOT Economic 

ECONOMIC 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-  infrastructura dezvoltată în domeniul 

comerțului și a transporturilor de marfă  

- potențial existent pentru obținerea de 

produse ecologice 

- sectorul privat deține majoritatea 

suprafețelor agricole 

- productivitatea bună a terenurilor agricole 

- existența unei comunități de afaceri locale, 

reprezentată prin societăți comerciale cu 

activitate în zonă 

-  resurse financiare la nivel local insuficiente 

pentru susținerea / promovarea unor investiții 

- folosirea unor tehnologii invechite, cu 

productivitate și eficiență scăzute 

- infrastructura edilitară scăzută, absența 

alimentării cu gaze (în toată comuna) și 

canalizare (în satul Suța Seacă și, parțial, în 

satul Raciu) 

- lipsa culturii asociative, a inființării de 

asociații 

- lipsa canalelor de colectare a produselor 

agricole 

- informarea sumară cu privire la normele 

europene  

OPORTUNITĂȚI RISCURI 
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- distanța mică față de doi poli locali de 

dezvoltare, Târgoviste și Găesti, și implicit 

oportunități în privința desfacerii produselor 

alimentare sau nealimentare 

- programe guvernamentale pentru 

incurajarea inițiativelor locale, în special în 

domeniul zootehniei și a infrastructurii 

aferente 

- existența resurselor locale, cum ar fi 

suprafețele de pădure și produse conexe 

acestora care pot fi valorificate la potențialul 

lor maxim 

- posibilitatea accesării creditelor cu 

dobândă subvenționată pentru crearea de noi 

locuri de muncă în mediul rural  

- programe guvernamentale de susținere a 

sectorului IMM 

- creșterea asistenței financiare din partea 

Uniunii Europene pentru IMM-uri, prin 

Fonduri Structurale, Fonduri de Coeziune, 

FEADR și FEP 

- incheierea de parteneriate a autorităților 

locale, cu investitori locali și străini  

- procesul legislativ în continuă schimbare  

- lipsa creditării bancare, sau obținerea de 

credite cu multiple condiționalități care 

impovărează investitorul 

- rata ridicată a dobânzii la creditare 

- creșterea ponderii muncii ”la negru”, cu 

efecte negative asupra pieței muncii, economiei 

locale și asistenței sociale în perspectivă 

- reflexivitate și flexibilitate scăzută a 

populației locale la cerințele noi ale pieței care 

determină în timp decalaje economice mari 

- numărul în scădere al populației active 

 

 

5. Agricultură 

Exploatări agricole organizate 

Deși înainte de 1989 existau pe raza comunei Raciu atât un CAP cât și o fermă pomicolă 

aparținând IAS Lucieni, după Revoluție și retrocedarea terenurilor către fostii proprietari nu   

s-a mai reusit crearea unei asociații care să grupeze terenurile și utilajele acestora, fărâmițarea 

suprafețelor agricole fiind, în prezent, destul de accentuată. 

Exploatări zootehnice organizate 

În anul 2013 SC Luie Total SRL Dragodana a inițiat o investiție pe raza satului Suța 

Seacă vizând construirea unei ferme de creștere a 

porcinelor, cu o suprafața construită de 718,95 mp 

grajdul și 96,85 mp filtrul sanitar,  și o capacitate de 

1800 de capete.  

Pe lângă funcțiunea principală, aceea de hală de 

creștere și ingrăsare porcine, clădirile mai au ca 

funcțiuni secundare acelea de bucătărie furajeră, 
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buncăre furaje, spații administrative și de conducere procese, spații sociale, dar  și de bazin 

vidanjabil sub hală.  

Suprafața agricolă 

Conform Recensământului general agricol din anul 2010, suprafața agricolă utilizată la 

nivelul comunei Raciu era de 1613,60 ha din care 1099 ha teren arabil, 74,57 ha grădini 

familiale, 363,37 ha păsuni și fânețe, 76,39 ha culturi permanente. 

Suprafața agricolă neutilizată era de 42 ha.  

Silvicultură şi vânătoare 

Pădurile ocupă o suprafață insemnata de 631 ha în comuna Raciu, fiind în acest moment 

în totalitate în proprietate privată. Se urmăreste, pentru protejarea mediului, împădurirea unei 

suprafețe minime de 50 ha. 

Analiza SWOT Agricultură 

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- suprafața teritorial-administrativă a 

comunei Raciu este de 2517 ha, din care 

teren arabil 1662 ha, 292 ha păsuni, 631 ha 

păduri; 

- ocupația tradițională pe teritoriul comunei 

este agricultura și pomicultura; 

- principalele culturi sunt cele de porumb, 

grâu, plante tehnice iar în ceea ce pomii 

fructiferi, predomină plantațiile de prun și 

măr 

- proprietatea privată asupra terenurilor 

este preponderentă 

- dezvoltarea activității zootehnice prin 

existența condițiilor și tradițiilor în acest 

sens 

- locuitorii dețin 10.069 păsări, 297 capete 

de bovine, 99 capete de ovine,  197 de 

capete de caprine, 54 capete de cabaline, 

780 capete de porcine și 850 familii de 

albine  

- în sectoarele de agricultură utilarea tehnică este 

precară 

- produsele specifice nu sunt încădrate într-un 

sistem de colectare, prelucrare și valorificare 

superioară a acestora 

- lipsa unor resurse materiale care să faciliteze 

angajarea specialistilor în domeniul agriculturii 

în mediul rural în stadiul actual 

- ponderea ridicată a activității zootehnice în 

gospodăriile individuale comparativ cu exploata-

țiile agricole 

- echipamentele de irigații lipsesc din zonă 

- fondurile financiare insuficiente pentru moder-

nizarea și popularea infrastructurii zootehnice 

- numărul redus de posturi alocate pentru 

serviciile de consultanță 

- lipsa activităților și serviciilor generatoare de 

venituri specifice zonei rurale 

- fragmentarea terenurilor agricole de ținute de 

micii agricultori   

OPORTUNITĂȚI RISCURI 

- există oportunități de investiții în 

domeniul agricol 

- inființarea de exploatații agricole și a 

- majorarea numărului de concurenți pentru 

produsele agroalimentare de pe piața Uniunii 

Europene 
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activităților conexe 

- valorizarea produselor agricole prin 

asocierea producătorilor agricoli 

- existența Planului național strategic 

pentru dezvoltare rurală 

- aprobarea Programului Național-Cadru de 

restructurare și modernizare a unor unități 

cu profil zootehnic și din industria 

alimentară 

- existența cadrului legislativ pentru 

intemeierea și dezvoltarea exploatațiilor 

agricole 

- accesarea Fondului European Agricol 

pentru Dezvoltare Locală 

- sprijinul oferit de Oficiul Județean pentru 

Consultanța Agricolă din Județul 

Dâmbovița cu privire la accesarea 

fondurilor europene 

- cadrul legislativ instabil 

- lipsa unui cadru legal pentru protejarea 

producției agricole interne 

- slaba informare a producătorilor agricoli cu 

privire la normele europene 

- resurse financiare insuficiente pentru finanțarea 

și cofinanțarea proiectelor finanțate prin Fonduri 

Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR și 

FEP 

- cunostințe sumare legate de elaborarea și 

implementarea proiectelor finanțate prin Fonduri 

Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR și 

FEP  

 

6. Turism 

Resurse de turism 

Una dintre resursele cele mai importante, nedezvoltată insă, este cea a agroturismului. 

Distanța mică, aproximativ 17 km de orasele Târgoviste și Găesti, face ca localitatea să fie o 

destinație de weekend facilă pentru cei care vor să scape, mai ales în anotimpul călduros, de 

arsița și poluarea din mediul urban. 

Proximitatea pădurii, ospitalitatea locuitorilor, produsele tradiționale și obiceiurile locale, 

pot constitui un pachet atractiv pentru orășenii care sunt adepții unui mod de viață simplu, 

fără stres. 

De altfel, frumusețea acestor locuri  i-a atras și pe membrii clubului moto Valah Motors 

Târgoviste, cei care, 

în colaborare cu 

Primăria Comunei 

Raciu, au organizat 

în fiecare an, 

incepând din 2011, 

un festival de muzică 

rock la care au 

participat peste 200 

de împătimiți ai 
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motoarelor din țară și străinătate. Întâlnirea avut și o latură caritabilă, biletul de intrare fiind 

constituit din jucării care au fost ulterior donate unui Centru de copii de la Găesti. 

Analiza SWOT 

TURISM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Capacitatea de dezvoltare a agroturismului 

- Capacitatea de dezvoltare a turismului de 

festival 

- Distanța scurtă până la Târgoviste sau Găesti 

- Lipsa punctelor de atracție în comună 

- Resurse financiare insuficiente pentru 

investiții autohtone 

OPORTUNITĂȚI RISCURI 

- dezvoltarea și valorificarea potențialului 

turistic 

- optimizarea condițiilor de infrastructură și de 

utilități 

- reabilitarea unui cămin cultural în comună 

- implicarea administrației locale în 

organizarea unor festivaluri  

- promovarea insuficientă a zonei pentru 

atragerea turistilor 

- migrarea turistică spre alte regiuni  

 

 

 

7. Echiparea teritoriului 

Infrastructură rutieră 

Drumul Național 72 Găesti – 

Ploiești, care străbate de la sud-vest la 

nord-est comuna pe o distanță de 3 km, 

reprezintă principala cale de 

comunicație, făcând legătura atât cu 

orașul Găesti în partea de sud-vest cât și 

cu municipiul Târgoviste în partea de 

nord-est. 

Legătura dintre satele Suța Seacă și 

Raciu se face prin intermediul DJ 702 

B, având lungimea, pe teritoriul 

comunei Raciu, de 7 km – drum 

betonat.  

Legătura dîntre satele Raciu și 

Silistea se face prin DC 64 A, în 
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lungime de 2 km – drum asfaltat. De asemenea, legătura dîntre Satul Silistea și comuna 

Persinari se face prin Soseaua Nouă Silistea – Persinari, drum reabilitat prin pietruire. 

În comuna Raciu există 35 de străzi numerotate și cărora li s-au atribuit denumiri prin 

Hotărârea Consiliului Local Raciu nr. 17 din 28.04.2016. 

SATUL RACIU 

Nr. 

Crt. 

Denumirea atribuită 

străzii 

Delimitată de la – 

până la … 
Motivaţia denumirii 

1. 

Strada Principală 

(betonată) 

De la Ion Tiberiu pe 

dreapta şi până la Dumitru 

Nicolae pe dreapta 

Denumirea provine de la 

faptul că este principala 

arteră de circulaţie din sat 

2. 

Strada Toma al Siţii 

(pietruită) 

De la Nedelcu Ilie pe 

stânga şi până la Nedelcu 

Gică pe stânga 

Denumirea provine de la 

primul locuitor al străzii 

3. 
Strada Stan Badea 

(pietruită) 

De la Nedelcu Ştefan până 

la Şerban Nicuşor  

Denumirea vine de la 

primul locuitor al străzii 

4. 

Strada Primăriei 

(pietruită) 

De la Stoica Marian până la 

Stoica Ion 

Denumirea provine de la 

faptul că pe această stradă 

este amplasat sediul 

Primăriei Raciu 

5. 

Strada Şcolii (pietruită) De la Şcoală până la Iancu 

Ion 

Denumirea provine de la 

faptul că pe această stradă 

este amplasat localul Şcolii 

Raciu 

6. 

Strada Troiţei (pietruită) De la Barbu Marin până la 

Bucaliu Ion 

Denumirea provine de la 

faptul că pe acestă stradă se 

află amplasată o troiţă 

7. 

Strada Erou Sergent 

Ioniţă Marin (asfaltată) 

De la Radu Gheorghe la 

Matei Ion 

Denumirea provine de la 

Sergentul Ioniţă Marin, 

decedat în Al Doilea 

Război Mondial, care a 

locuit pe această stradă 

8. 

Intrarea Pălăngeanu 

(pietruită) 

De la Dumitru Constantin 

la Ispas Octavian 

Denumirea provine de la 

fapul că mai mulţi cetăţeni 

purtând numele de familie 

Pălăngeanu locuiesc pe 

această stradă 

9. 

Intrarea Rifocel (pietruită) De la Gheorghe Traian la 

Dragomir Marin 

Denumirea provine de la 

fapul că mai mulţi cetăţeni 

purtând numele de familie 

Rifocel locuiesc pe această 

stradă 
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Nr. 

Crt. 

Denumirea atribuită 

străzii 

Delimitată de la – 

până la … 
Motivaţia denumirii 

10. 

Intrarea Crivăţ (pietruită) De la Ion Constantin la 

Soare Dumitru 

Denumirea provine de la 

fapul că mai mulţi cetăţeni 

purtând numele de familie 

Crivăţ locuiesc pe această 

stradă 

11. 

Intrarea Vlaicu (pietruită) De la Sandu Marin până la 

Dragomir Vasile 

Denumirea provine de la 

fapul că mai mulţi cetăţeni 

purtând numele de familie 

Vlaicu locuiesc pe această 

stradă 

12. 

Strada Şipotului 

(pietruită) 

De la Iancu Ion până la 

pădurea Şipot 

Denumirea vine de la 

faptul că pe respectiva 

stradă se află o fântână 

numită local “La Şipot” 

 

 

 

 

SATUL ŞUŢA-SEACĂ 

Nr. 

Crt. 

Denumirea atribuită 

străzii 

Delimitată de la –  

până la … 
Motivaţia denumirii 

1. 

Strada Principală 

(betonată) 

De la Pârvu Cornel la 

Preda Gheorghe  

Denumirea provine de la 

faptul că este principala 

arteră de circulaţie din sat 

2. 

Strada Marinuş (pietruită) De la Marinuş Mihăiţă la 

Marinuş Sandu Ion 

Denumirea provine de la 

fapul că mai mulţi cetăţeni 

purtând numele de familie 

Marinuş locuiesc pe 

această stradă 

3. 

Strada Măneşti (pietruită) De la Mănescu Iulian la 

Mănescu Elena 

Denumirea provine de la 

fapul că mai mulţi cetăţeni 

purtând numele de familie 

Mănescu locuiesc pe 

această stradă 

4. 

Strada Stadion (pietruită) De la Pârvu Nicolae la 

Pantilin Ion 

Denumirea provine de la 

faptul că pe respectiva 

stradă se află stadionul din 

satul Şuţa Seacă 
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Nr. 

Crt. 

Denumirea atribuită 

străzii 

Delimitată de la –  

până la … 
Motivaţia denumirii 

5. 

Strada Voiculeşti 

(pietruită) 

De la Badea Marin la 

Georgescu Gheorghe 

Denumirea provine de la 

fapul că mai mulţi cetăţeni 

purtând numele de familie 

Voiculescu locuiesc pe 

această stradă 

6. 

Strada Bădoi (pietruită) De la Marin Maria la 

Marinuş Alexandru 

Denumirea provine de la 

fapul că mai mulţi cetăţeni 

purtând numele de familie 

Bădoi locuiesc pe această 

stradă 

7. 

Strada Moara Aurel 

(pietruită) 

De la Olteanu Ioana la 

Niţoi Letiţia 

Denumirea provine de la 

faptul că pe respectiva 

stradă se află o moară 

8. 

Strada Ţurlea (pietruită) De la Ţurlea Gheorghe la 

Burtescu Aurică 

Denumirea provine de la 

fapul că mai mulţi cetăţeni 

purtând numele de familie 

Ţurlea locuiesc pe această 

stradă 

9. 

Strada Deal Şuţa 

(asfaltată) 

De la Ibrişin Bebe până la 

Ştefan Elena 

Denumirea provine de la 

faptul că strada este 

amplasată pe dealul Şuţa 

10. 

Strada Pascale (pietruită) De la Niţă Niculina la 

Tudose Constanţa 

Denumirea provine de la 

fapul că mai mulţi cetăţeni 

purtând numele de familie 

Pascale locuiesc pe această 

stradă 

11. 

Strada Pantilin (pietruită) De la Stroie Niculina până 

la Pantilin Florică  

Denumirea provine de la 

fapul că mai mulţi cetăţeni 

purtând numele de familie 

Pantilin locuiesc pe această 

stradă 

 

SATUL SILIŞTEA 

Nr. 

Crt. 
Denumirea atribuită străzii 

Delimitată de la –  

până la … 
Motivaţia denumirii 

1. 

Starada Şoseaua Nouă 

Silistea – Persinari 

(pietruită) 

Iesirea din satul Silistea – 

până la granița cu comuna 

Persinari 

Denumirea provine de la 

faptul că şoseaua a fost 

construită recent 



 60 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 - 2020 
 

 

Nr. 

Crt. 
Denumirea atribuită străzii 

Delimitată de la –  

până la … 
Motivaţia denumirii 

2. 

Strada Principală 

(asfaltată) 

De la Oancea Vasile şi 

Vladu Gigel pe stânga – 

până la Ion şi Vintilă 

Stelian pe dreapta  

Denumirea provine de la 

faptul că este principala 

arteră de circulaţie din sat 

3. 

Strada Staţie CONPET 

(asfaltată) 

De la Niţă Vasile şi Stancu 

Ilie pe stânga – până la 

Dinache Ştefan şi 

Dragomir Constantin pe 

dreapta 

Denumirea provine de la 

faptul că pe respectiva 

stradă se află staţia 

CONPET PLOIEŞTI 

4. 

Strada Drăgan (asfaltată) De la Stancu Constantin şi 

Marin Doru pe dreapta – 

până la Negoi Stelian şi 

Marin Nicolae pe dreapta 

Denumirea provine de la 

fapul că mai mulţi 

cetăţeni purtând numele 

de familie Drăgan 

locuiesc pe această stradă 

5. 

Strada Şcoala Veche 

(asfaltată) 

De la Nica Gheorghe şi 

Stancu Gheorghe pe stânga 

– până la Badea Marin şi 

Stancu Gheorghe pe 

dreapta 

Denumirea provine de la 

faptul că pe această stradă 

se afla clădirea fostei 

şcoli din satul Silişte  

6. 

Strada Vintileşti 

(asfaltată) 

De la Ion Ion şi Vintilă Ion 

– până la Lixandru Ilie şi 

Sandu Gheorghe la dreapta 

Denumirea provine de la 

fapul că mai mulţi 

cetăţeni purtând numele 

de familie Vintilă 

locuiesc pe această stradă 

7. 

Strada Stancu Muşat 

(asfaltată) 

De la Biserică Adventişti – 

până la Preda Constantin 

Denumirea provine de la 

veteranul de război 

Stancu Muşat, ce locuia 

pe această stradă 

8. 

Intrarea Berbecea 

(pietruită) 

De la Pârâul Şuţa la 

Berbece Ioana  

Denumirea provine de la 

fapul că mai mulţi 

cetăţeni purtând numele 

de familie Berbece 

locuiesc pe această stradă 

9. 

Intrarea Pearca (pietruită) De la Vlad Stan până la 

Stroe Dumitru  

Denumirea provine de la 

fapul că mai mulţi 

cetăţeni purtând numele 

de familie Pearca locuiesc 

pe această stradă 

10. 

Intrarea Cişu (pietruită) De la Gheorghe Vasile 

până la Dragne Victor 

Denumirea provine de la 

fapul că mai mulţi 

cetăţeni purtând numele 

de familie Cişu locuiesc 
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Nr. 

Crt. 
Denumirea atribuită străzii 

Delimitată de la –  

până la … 
Motivaţia denumirii 

pe această stradă 

11. 

Intrarea Adacă (pietruită) De la Stoica Gheorghe 

până la Badea Ştefan 

Denumirea provine de la 

fapul că mai mulţi 

cetăţeni purtând numele 

de familie Adacă  

locuiesc pe această stradă 

12. 

Intrarea Onaş (pietruită) De la Vintilă Dragne şi 

Stroe Dumitru pe stânga – 

până la Sandu Gheorghe şi 

Stancu Constantin pe 

dreapta 

Denumirea provine de la 

fapul că mai mulţi 

cetăţeni purtând numele 

de familie Onaş locuiesc 

pe această stradă 

Poduri 

Nr. 

crt. 

Denumire curs de apă 

cadastrat 
Denumire sat Denumire pod/podeţ 

1. Valea Seacă (HR 51) Sat Şuţa Seacă Pod pe Strada Cataria 

2. Valea Seacă (HR 51) Sat Şuţa Seacă Pod pe DJ 702 B Biserică 

3. Valea Seacă (HR 51) Sat Raciu Pod pe DC 64 A Coborâş 

4. Şuţa Seacă (HR 61) Sat Raciu Pod pe Strada CAP 

5. Şuţa Seacă (HR 61) Sat Raciu 
Pod pe DJ 702 B Moară 

Gherbăluţă 

6. Şuţa Seacă (HR 61) Sat Raciu Pod pe DC 64 A Biserică 

7. Şuţa Seacă (HR 61) Sat Siliştea Pod pe Strada Stație Conpet 

 

 

8. Infrastructură tehnico-edilitară 

Alimentare cu apă 

Incă din anul 2002, în cele trei sate ale comunei, Raciu, Silistea și Suța Seacă, a fost 

implementat pe fonduri SAPARD un proiect de introducere a apei curente.   

În prezent rețeaua de distribuție existentă are 14,15 km lungime și deserveste un număr 

de 3310 persoane. 

Canalizare 

Canalizarea apelor menajere de la 

gospodăriile populației și instituții se efectuează 

prin fose vidanjabile sau ecologice.   

Incepând cu anul 2014 va fi pusă în 

funcțiune rețeaua de canalizare în sistem 
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centralizat ce va cuprinde, în prima faza, satul Silistea și aproximativ jumătate din satul Raciu. 

Rețeaua va avea o lungime de 3,42 km, cu un debit 1,85 metri cubi/oră. Ea va fi deservită 

de o stație de epurare ce a fost construită în satul Silistea și de trei stații de pompare aflate pe 

traseu. Investiția a fost finalizată în anul 2013 în cadrul unui proiect integrat finanțat din 

fonduri europene pe măsura 322 FEADR. 

Există un Studiu de fezabilitate pentru extinderea rețelei de canalizare pentru faza a 2-a 

(satul Raciu) și faza a 3-a (satul Silistea). Din cauza costurilor ridicate ale investiției, se vor 

căuta surse de finanțare din programe guvernamentale de protecție a mediului sau fonduri 

europene. 

Rețea electrică  

Toate cele trei sate ale comunei Raciu sunt 

electrificate.  

Rețeaua de iluminat public stradal acoperă toate 

străzile având o lungime de circa 17 km, cu 148 de 

lămpi pe mercur de 125 W. Consumul de energie anual 

cu iluminatul public este de 71.173 Kwh.  

Se fac demersuri pentru extinderea rețelei electrice 

către locuințele nou construite, de asemenea pentru 

sporirea puterii instalate la unele instituții. 

Gaze naturale 

În comuna Raciu nu există implementată o rețea de distribuție a gazelor naturale, 

incălzirea populației făcându-se cu ajutorul lemnelor.  

Proiectul de introducere a gazelor se află în atenția autorităților locale. 

Servicii postale, telecomunicații și mass-media 

Locuitorii comunei Raciu beneficiază de serviciile oferite de Posta Română cât și de 

firmele de curierat. În comună își desfăsoară activitatea doi factori postali. 

Se oferă, de asemenea, servicii de telefonie fixă și mobilă, rețeaua acoperind toate satele. 

La fel, servicii de televiziune prin cablu și internet. 

Instituțiile comunei sunt conectate la telefonie fixă și mobilă, fax și internet. Există o 

bună colaborare cu mass-media locală, aceasta reflectând periodic activitatea administrației 

comunale. 

Parcuri și zone de agrement 

Desi nu există amenajat niciun parc propriu-zis, pădurile ce inconjoară comuna Raciu pot 

fi o alternativă plăcută pentru iubitorii de drumeții. 
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În satul Raciu s-a amenajat, cu sprijinul Consiliului Județean Dâmbovița, un loc de joacă 

pentru copii. Locuri de joacă se mai găsesc amenajate în zona Coborâs, din satul Raciu, și la 

Grădinița Raciu. 

Analiza SWOT  

INFRASTRUCTURĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- căi de acces în comună: DN 72 și DJ 702 B 

- principalele drumuri din intravilanul comunei 

sunt fie asfaltate, fie betonate 

- rețea de electricitate în comuna Raciu în procent 

de 100% 

- existența infrastructurii de canalizare a apelor 

menajere 

- existența infrastructurii de telefonie mobilă în 

toate rețelele de telefonie 

- existența infrastructurii de internet și cablu tv 

- existența unui sector economic puternic în 

domeniul transporturilor de mărfuri  

- inexistența sistemului de alimentare cu 

gaze naturale 

- inexistența în aproximativ 50% din 

comună a unui sistem centralizat de 

canalizare a apelor menajere 

OPORTUNITĂȚI RISCURI 

- extinderea rețelei de canalizare 

- introducerea rețelei de gaze naturale 

- cunostințe insuficiente legate de 

elaborarea și administrarea proiectelor 

finanțate din fonduri europene 

- deteriorarea condițiilor de trai 

- resurse financiare insuficiente pentru 

finanțarea și cofinanțarea proiectelor 

finanțate din Fonduri Structurale, Fonduri 

de Coeziune, FEADR și FEP 

9. Social 

Sănătate 

În anul 2011 a fost inaugurat în satul Silistea un modern Centru Medical care găzduieste, 

la parter, un cabinet medical 

individual (medic de familie), un 

cabinet stomatologic și un 

cabinet veterinar, iar la etaj o 

sală de conferințe.  

Tot în satul Silistea 

funcționează, intr-o altă locație, 

și un punct farmaceutic. 
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În satul Raciu se află un cabinet medical individual, deservit de un medic de familie și 

două asistente, cabinet ce are în evidență un număr de 2469 persoane. În acelasi sat se mai 

găseste și un punct farmaceutic.  

Protecție socială 

Activitatea de protecție socială se realizează prin intermediul Compartimentului de 

Asistență Socială și Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Raciu.  

În cadrul acestui compartiment, în anul 2013 s-au intocmit un număr de: 

- 11 dosare pentru indemnizații de creștere a copilului cu vârstă de până la 2 ani și 

11dosare pentru stimulent de inserție; 

- 41 de dosare pentru alocații de stat; 

- 39 de dosare cuprinzând modificări, suspendări, reluări, stabilire și incetare alocații de 

susținere; 

- 30 anchete sociale pentru comisia de încădrare în grad de handicap, prevăzută de 

Legea nr. 448/2006; 

- 36 dosare indemnizații persoane cu handicap; 

- 75 cereri de acordare a ajutorului de incălzire; 

- 22 cereri pentru acordarea unui ajutor de urgență; 

- 15 de anchete sociale pentru acordarea burselor de către scoli; 

- 52 dosare de ajutor social; 

- 45 adeverințe emise de compartimentul de asistență socială.  

 

 

Educație 

Rădăcinile invăţământului instituţionalizat coboară până în secolul XVIII, atunci când 

apar primele menţiuni documentare despre o 

şcoală ce funcţiona în anul 1783 pe moşia Şuţa a 

boierului Matei Lăcusteanu. Domnia acorda 

pentru aceasta scutiri de dări şi o „milă” de 100 

de bolovani de sare pentru întreţinerea şcolii. În 

septembrie 1840 a inceput să funcţioneze o altă 

şcoală în satul Şuţa Seacă, invăţător fiind 

Constantin Mateescu.  
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Şcoala din satul Raciu a fost infiinţată în noiembrie 1859, prin strădania preotului Neacşu 

Marinescu. Şcoala nu avea lăcaş propriu, ci funcţiona în casa preotului, fiind frecventată de 

circa 20 – 30 de elevi. În anul 1864, satul a fost organizat în comună cuprinzând satele Raciu, 

Coborâş şi Silişte, iar aici se infiinţează, pe cheltuiala primăriei, o şcoală publică. 

 Prin act de donaţie dat în 1932 de Eufrosina Văcărescu, Elena Văcărescu şi Zoe Caribol 

se cedează comunităţii locale un teren în suprafaţă de 7580 metri pătraţi pentru construirea în 

satul Raciu a unui nou locaş de şcoală. Acesta nu va fi ridicat decât în anul 1957, după un 

proces indelungat cu primăria localităţii. 

 În prezent, în comuna Raciu funcţionează Unitatea Scolară cu Personalitate Juridică 

Raciu  ce are în componență următoarele instituţii de invăţământ: 

- Scoala Gimnazială Raciu (192 de elevi, 4 invățători, 12 profesori); 

- Scoala Gimnazială Suța Seacă (96 elevi, 2 invățători, 10 profesori); 

- Scoala Primară Silistea ( 39 elevi, 2 invățătoare); 

- Grădinița cu program normal Raciu (33 copii, 2 educatoare); 

- Grădinița cu program normal Suța 

Seacă (19 copii, 1 educatoare);  

- Grădinița cu program normal 

Silistea ( 25 copii, 2 educatoare). 

Toate aceste unități de invățământ au 

fost reabilitate și modernizate prin strădania 

administrației publice locale. Ele 

beneficiază de mobilier scolar nou, 

telefonie, cablu tv și internet.  

Unitatea Scolară cu Personalitate Juridică Raciu este condusă de un consiliu de 

administrație iar din punct de vedere metodologic este subordonată Inspectoratului Școlar 

Județean Dâmbovița. 

Incepând cu anul 2014 în satul Raciu va 

funcționa un Centru After School, acolo unde 

elevii vor fi supravegheați de personal 

calificat, vor primi asistență în efectuarea 

temelor, vor primi consiliere spirituală de la 

preoții din comună dar și o masă caldă 

pregătită de o firmă de catering. 

Clădirea, care cuprinde două săli de 
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clasă, bucătărie, sală de mese, grupuri sociale, a fost ridicată din fonduri europene, fiind parte 

a unui proiect integrat pe măsura 322 FEADR accesat de Primăria comunei Raciu. 

 

Cultură 

Căminul Cultural Raciu 

Aflat actualmente în modernizare și extindere, după finalizare va găzdui atât Biblioteca 

Publică Raciu, cât și activitatea formației de dansuri populare ”Sipotul” dar și un muzeu 

etnografic.  

Biblioteca Publică Raciu 

Biblioteca publică Raciu a fost infiinţată la data de  2 mai 2006, este  o bibliotecă de tip 

enciclopedic şi  are misiunea de a servi interesele 

de informare, studiu, educaţie, lectură şi recreere 

ale utilizatorilor din comunitate, oferind acces 

liber, gratuit şi nediscriminatoriu la informaţie şi 

cunoaştere prin bază de date şi colecţiile proprii.  

La momentul infiinţării, colecţiile bibliotecii 

erau alcătuite dîntr-un număr de 400 de documente 

provenite din transferul de carte, realizat de biblioteca comunală Lucieni,  după infiinţarea 

comunei Raciu din  ianuarie 2005. Fondul de carte existent în prezent este de 4236 de 

documente şi provine din transferurile realizate de la Biblioteca Judeţeană Ion Heliade 

Rădulescu Dâmboviţa, achiziţii şi donaţii din partea sătenilor. 

Se oferă următoarele servicii: imprumut la 

domiciliu, informaţii de toate tipurile, prelungirea 

termenului de imprumut prin telefon şi prin e-mail, 

rezervare de titluri prin telefon şi prin e-mail, 

acces liber la raft 100 %, 4 staţii de lucru pentru 

utilizatori, imprimantă şi scanner, acces gratuit la 

Internet şi acces la Internet wireless. 

Biblioteca desfăsoară și alte activităţi: 

sesiuni  de informare şi formare pentru 

elevii Şcolilor  Gimnaziale Raciu, Siliştea, şi 

Şuţa Seacă; vizitele la bibliotecă  (în cadrul 

cărora vizitatorii primesc informaţii despre 

istoricul, serviciile oferite şi manifestările 
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culturale ce se desfăşoară în instituţie); vacanţa la bibliotecă (programul  prin care se oferă 

elevilor și tinerilor din localitate un program de activități educative și distractive pe perioada 

vacanţelor); ora poveştilor (programul creat 

pentru copii ce se organizează în cadrul 

bibliotecii şi extramuros, pentru a pătrunde în 

lumea copilăriei și a poveştilor); ateliere de  

handmade (quilling și origami), campanii 

de ecologizare „Let's Do It, România!“, 

comemorări şi aniversări. 

Din data de 23 mai 2012, Biblioteca 

publică Raciu,  este parteneră a Programului 

Naţional ,,Biblionet – lumea în biblioteca mea” şi oferă utilizatorilor din comunitate un nou 

serviciu: calculatoare cu acces gratuit la internet pentru public. Reţeaua din interiorul 

bibliotecii este wireless, astfel incât oricine se poate conecta cu laptop-ul personal şi poate 

accesa Internet-ul gratuit. 

În perioada mai-septembrie 2012, în cadrul Bibliotecii Raciu a fost implementat proiectul 

FANTASY LAND – ludoteca din parc – proiect finanţat de Comisia Europeană prin 

programul Tineret în Acțiune, implementat de către Asociația Tineri pentru Europa de Mâine 

şi Centrul Europe Direct Târgovişte, din cadrul Bibliotecii ,,I.H. Rădulescu” Dâmboviţa. 

Obiectivul principal al proiectului a fost infiinţarea unei ludoteci  în aer liber prin aducerea 

laolaltă a tinerilor  din mediul rural și cel urban și a-i determina să planifice și să organizeze 

activități pe care ulterior să le realizeze cu copiii din comunitatea noastră. Volunțării şi copiii 

implicaţi în proiect au participat la work-shop-uri diverse, precum  modelajul baloanelor, 

quilling, origami și story telling, teatru umbre  şi vânătoarea de comori. Acestea au avut rolul 

de a stimula creativitatea și originalitatea participanţilor, precum și a imbunătăți comunicarea 

în echipă. 

În urma acestui proiect, Biblioteca Raciu, a reuşit să ofere unui număr de 6 voluntari din 

comuna, o tabăra de 3 zile la Centrul de agrement Căprioara, din comuna Moroeni, judeţul 

Dâmboviţa, şi materiale necesare atelierelor de lucru, desfăşurate în proiect. De asemenea, au 

fost achiziţionate cărţi şi jocuri educative, pentru dotarea ludotecii, în valoare de 1.998 lei. 

Culte 

Asezămintele religioase de raza comunei 

Raciu sunt următoarele: 
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- Biserica Crestin Ortodoxă din satul Raciu purtând hramul „Sf. Nicolae” – zidită în 

1911 şi sfinţită în 1913, pictura Pavel Ionescu; 

- Biserica Crestin Ortodoxă din satul Raciu purtând hramul ”Sf. Apostoli Petru și Pavel” 

- biserică nouă; 

- Biserica Creştin Ortodoxă „Sf. Nicolae” din satul Şuţa Seacă; 

- Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea – satul Siliştea; 

- Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea – satul Şuţa Seacă. 

Administrația locală s-a implicat în oferirea de ajutoare financiare către toate cultele 

recunoscute din comună, cele mai importante investiții fiind făcute în construcția noului lăcas 

de cult crestin ortodox din satul Raciu.  

Sport  

Principalul sport care se practică în comuna Raciu 

este fotbalul. Există două echipe de amatori care 

activează în Divizia Onoare Nord a județului 

Dâmbovița, Pomicola Raciu și Flacăra Suța Seacă. 

În satele Raciu și Suța Seacă există terenuri de 

fotbal amenajate. Primăria are în plan construirea unei 

baze sportive în satul Suța Seacă, existând și un studiu 

de fezabilitate în acest sens. 

Analiza SWOT 

SOCIAL 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- existența pe raza comunei a unui Centru 

Medical în componența căruia funcționează 

un cabinet medical individual – medic de 

familie, cabinet stomatologic și cabinet medic 

veterinar 

- existența pe raza comunei a două puncte 

farmaceutice 

- existența unui număr de 6 unități scolare 

- existența unei Biblioteci Comunale și a 

alteia în incinta Scolii Suța Seacă 

- a 3 biserici crestin ortodocse și a 2 case de 

adunare 

- existența unui Centru after school 

- tradiții istorice și culturale nealterate 

- micsorarea populației scolarizate în 

invățământul primar și gimnazial datorită 

scăderii demografice a populației 

- majoritatea locuitorilor comunei au un nivel 

relativ redus de pregătire scolară și 

profesională 

- lipsa unui Dispensar uman și a unei farmacii 

în satul Suța Seacă 

- lipsa unor baze sportive dotate 

corespunzător 

 

OPORTUNITĂȚI RISCURI 



 69 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 - 2020 
 

 

- au fost reabilitate toate unitățile de 

invățământ de pe raza comunei, din fonduri 

europene (Banca Mondială), guvernamentale 

și locale 

- au fost dotate cu mobilier scolar nou toate 

unitățile scolare din comună 

- construcția unei baze sportive în satul Suța 

Seacă 

- modernizarea și extinderea Căminului 

Cultural Raciu  

- cooperarea cu alte localități din țară și 

străinătate în domeniul educației și formării 

- scăderea gradului de instruire scolară a 

populației tinere 

-  scăderea nivelului de sănătate  odată cu 

imbătrânirea populației  

 

Mediu 

Factori și probleme de mediu 

Factorul de mediu aer 

Proximitatea pădurii și lipsa factorilor poluanți generați de industrie fac ca aerul din zonă 

să fie unul curat, propice dezvoltării armonioase a omului. 

De asemena desființarea depozitelor improvizate de deseuri dar și curățarea periodică a 

cursurilor de apă au condus la sporirea calității aerului.  

 

 

Factorul mediu apă 

În urma unor măsurători efectuate, la cererea Primăriei Raciu, de către Consiliul Județean 

Dâmbovița prin organismele specializate a rezultat că apa din mai multe fântâni depăsea 

concentrațiile admise în privința nitraților. Aceasta se datora atât folosirii intensive a 

ingrăsămintelor chimice în agricultură în trecut , construcției incorecte a unor fose septice la 

gospodăriile cetățenilor dar și gestionării defectuoase a dejecțiilor animale.  

Situația s-a remediat prin introducerea sistemului de alimentare cu apă curentă la nivelul 

întregii comune, apa livrată fiind una de calitate bună, din puțuri de adâncime. 

Tratarea apelor uzate 

Prin finalizarea lucrărilor la sistemul de canalizare a apelor menajere în satul Silistea și o 

parte a satului Raciu, dar mai ales prin construcția unei stații de epurare a acestor reziduuri, 

comuna face un pas inainte în rezolvarea problemei poluării solului și a pânzei freatice.    

Factorul mediu sol 

În zonele unde au existat exploatări petroliere se regăsesc și în prezent , e drept că intr-o 

mai mică măsură, suprafețe de teren poluate cu țiței. 
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Primăria comunei Raciu a intervenit, inclusiv prin sesizarea organelor în drept (Garda de 

Mediu) atunci când a constatat poluarea terenurilor. 

O altă problema, legată de poluarea terenurilor, se regăseste în urma folosirii în cantitate 

mare a ingrăsămintelor chimice, mai ales inainte de 1989. 

Sistemul actual de gestiune a deseurilor 

Deseurile populației și agenților economici de pe raza comunei Raciu sunt colectate în 

sistem centralizat de către lucrătorii SC Supercom SA.  

În anul 2001 Comisia Europeana a aprobat un acord financiar pentru o schema de 

finanțare numita „Reabilitarea colectării transportului, tratării, și depozițării deseurilor solide 

în județul Dâmbovița, România”.  

În anul 2005 au inceput studiile cerințelor tehnice, și pregătirea contractelor necesare 

pentru atingerea scopurilor proiectului: 

- construirea de depozite ecologice în Aninoasa și Titu pentru eliminarea deseurilor; 

- inființarea unui nou serviciu de colectare a deseurilor menajere pentru gospodãriile din 

judet; 

- indepartarea deseurilor de la gropile de gunoi urbane și rurale neconforme și 

neecologice din județ; 

- achizitionarea de echipamente de curatenie pentru orase: 8 buc.; 

- achizitionarea a 18 mijloace de transport specializate pentru deseuri menajere; 

- realizarea de puncte de precolectare echipate cu 4.550 containere de 1,1 mc în zonele 

de locuinte colective; 

- achiziționarea de 115.517 pubele de 120 l și asigurarea distribuirii lor gratuite la toate 

gospodăriile din județ; 

- realizarea de puncte de precolectare selectiva a materialelor reciclabile (hârtie, carton, 

sticla, plastic, metale) în toate municipiile și orasele; 

- achiziționarea pentru zonele greu accesibile a 6 tractoare cu remorca și construirea 

unor puncte de transfer; 

Costul total al acestei infrastructuri ceruta prin proiect, inclusiv proiectarea execuției 

construcțiilor și cumpărarea echipamentelor necesare, a fost de 26.054.000 euro, echivalentul 

a 87 de milioane RON. 

Trei sferturi din acest cost este suportat prin contribuția Uniunii Europene, diferența fiind 

asigurata de Consiliul Județean Dâmbovița dîntr-un credit acordat de Banca Europeana de 

Investiții.  
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Rezultatele confirmate ale proiectului sunt:  

- toate gospodăriile din județ au 

parte de un servicii de colectare, 

transport și depozitare a deseurilor 

produse prin grija unor operatori 

calificați. Echipamentele care au fost 

cumpărate din bugetul proiectului sunt în 

conformitate cu standardele UE. 

- protejarea mediului și a sănătății 

umane în județul Dâmbovița și în 

județele invecinate, prin indepartarea efectelor care conduceau la contaminarea apei și a 

solului, datorate practicilor inadecvate folosite anterior pentru deseuri. 

- imbunătățirea peisajului din județ, conducând astfel la imbunătățirea confortului 

populației și la ajutarea creării unei arii atractive pentru turism. 

- redarea în circuitul agricol și refacerea ecologica a unor importante suprafețe de teren 

situate, în general, în apropierea localităților.  

- reducerea volumului deseurilor depozitate în folosul resurselor, prin introducerea 

sortării și reciclării deseurilor menajere. 

- obținerea unor venituri ca surse a bugetelor locale din reciclarea unei parți a deseurilor 

(plastic, hârtie, sticla, metal, etc.). 

- construirea de depozite ecologice în Aninoasa și Titu pentru eliminarea deseurilor; 

- inființarea unui nou serviciu de colectare a deseurilor menajere pentru toate 

gospodăriile din județ; 

- indepărtarea deseurilor de la gropile de gunoi urbane și rurale neconforme și 

neecologice din județ și inchiderea lor; 

- achiziționarea de echipamente de curătenie pentru orase: 8 buc.; 

- achiziționarea a 18 mijloace de colectare și transport specializate pentru deseuri 

menajere. 

- realizarea de puncte de precolectare echipate cu 4.550 containere de 1,1 mc în zonele 

de locuințe colective. 

- achiziționarea de 115.517 pubele de 120 l; 

- realizarea de puncte de precolectare selectiva a materialelor reciclabile (hârtie, carton, 

sticla, plastic, metale) în toate municipiile și orasele; 

- achiziționarea pentru zonele greu accesibile a 6 tractoare cu remorcă; 
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- realizarea de puncte de transfer echipate cu containere de 1,1 mc în zonele de la bază 

locuințe colective. 

Analiza SWOT 

SOCIAL 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- existența unui sistem centralizat de colectare 

a deseurilor solide de la persoanele fizice și 

juridice 

- existența unui sistem de canalizare a apelor 

menajere și a unei stații de epurare 

- existența unui sistem centralizat de 

alimentare cu apă potabilă 

- mediu de viață nepoluat   

- lipsa unui sistem centralizat de canalizare a 

apelor menajere în jumătate din satul Raciu și 

satul Suța Seacă 

- poluarea apelor de suprafață și subterane ca 

urmare a deversării necontrolate și a folosirii 

ingrăsămintelor chimice în agricultură 

- educația ecologică superficială 

- colectarea neselecționată a deseurilor, în 

vederea reciclării, refolosirii, recuperării sau 

valorificării lor 

 

OPORTUNITĂȚI RISCURI 

-  extinderea rețelei de canalizare  a apelor 

menajere în jumătate din satul Raciu și satul 

Suța Seacă 

- creșterea suportului financiar acordat de 

Uniunea Europeană prin Fonduri Structurale 

pentru finanțarea proiectelor de infrastructură 

și de mediu 

- Cunostințe insuficiente legate de elaborarea 

și administrarea proiectelor finanțate din 

Fonduri Structurale, Fonduri de Coeziune, 

FEADR și FEP 

- deteriorarea condițiilor de trai și de mediu 

- resurse financiare insuficiente pentru 

finanțarea sau cofinanțarea proiectelor 

finanțate din Fonduri Structurale, Fonduri de 

Coeziune, FEADR și FEP 

Administraţie publică locală 

Autorităţile publice locale sunt „Consiliul 

Local” ca autoritate deliberativă şi „Primarul” ca 

autoritate executivă, ambele avându-şi sediul 

administrativ în satul Raciu.   

Autoritatea Consiliului Local Raciu şi a 

primarului se exercită asupra întregii 

colectivităţi din perimetrul autorităţii 

administrativ-teritoriale, pe principiile 

autonomiei locale, descentralizării serviciilor 

publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării 

cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. 
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Consiliul Local a fost constituit prin Hotărârea Consiliului Local Raciu nr. 3 din 

26.06.2012 şi este format din 13 consilieri având următoarea structură politică:  

- 9 membri USL, 

- 3 membri PDL,  

- 1 membru PRM.  

Consiliul Local are iniţiativa şi hotărăşte, cu respectarea legii, în problemele de interes 

local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice. 

Primarul, prin instituţia să, asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor 

Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului; de asemenea, dispune 

măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter 

normativ ale miniştrilor şi ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice 

centrale, precum şi a hotărârilor Consiliului Judeţean, indeplinind, totodată, şi alte atribuţii 

prevăzute în legi speciale şi în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

În aplicarea indatoririlor sale, primarul este sprijinit de viceprimarul și secretarul 

comunei, alături de un aparat de specialitate care are următoarea structură: 

- COMPARTIMENT AUDIT ( 1 Post - vacant); 

- SERVICIUL DE  ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI AUTORITATE TUTELARĂ (1 post); 

- COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL, CADASTRU ŞI AGRICULTURĂ       

(2 posturi); 

- COMPARTIMENT URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORILUI (1 post); 

- SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ (1 post – vacant); 

- COMPARTIMENT ADMINISTRATIV DESERVIRE (3 posturi); 

- PAZĂ COMUNALĂ (2 posturi); 

- COMPARTIMENT CONTABILITATE ȘI BUGET LOCAL (3 posturi); 

- CĂMIN CULTURAL (2 posturi, 1 vacant). 

Analiza SWOT 

SOCIAL 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- comunicarea primăriei cu cetăţeanul şi cu 

întreaga comunitate se realizează prin personal 

specializat 

- climat de colaborare şi cooperare în 

administraţia publică locală 

- lipsa fondurilor din bugetul local 

necesare realizării unor investiţii vitale 

- sediul primăriei necesită lucări de 

modernizare și extindere 

- lipsa unui sistem informatic actualizat 
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- experiența în accesarea și derularea proiectelor 

finanțate din fonduri europene  

-  lipsa de personal specializat în diverse 

compartimente 

- personal insuficient raportat la populaţia 

deservită 

- lipsa de echipamente specializate 

necesare în caz de situaţii de urgenţă 

-  lipsa unei zone industriale  

OPORTUNITĂȚI RISCURI 

- modernizarea și extinderea actualului sediu al 

primăriei 

- conducerea Primăriei Raciu formează o echipă 

care are experienţă în muncă de conducere şi de 

administraţie publică 

-  parteneriate cu alte administraţii publice locale 

(Consiliul Judeţean, Primăriile altor comune, etc.) 

- acces la informaţii privind finanţarea prin 

programe ale UE în cadrul Administraţiei Publice 

Locale 

-  implicarea cetăţenilor în luarea deciziilor prin 

şedinţe comunale 

-  existenţa unor surse de finanţare interne şi 

externe  

 

 

- Cunostințe insuficiente legate de 

elaborarea și administrarea proiectelor 

finanțate din Fonduri Structurale, Fonduri 

de Coeziune, FEADR și FEP 

- resurse financiare insuficiente pentru 

finanțarea sau cofinanțarea proiectelor 

finanțate din Fonduri Structurale, Fonduri 

de Coeziune, FEADR și FEP 

-  legislaţie defectuoasă în domeniul 

administrație publice 

- durate lungi de timp pierdute la unele 

instituţii ale statului în rezolvarea 

problemelor primăriei 

- buget limitat în realizarea activităţilor 

de formare în domenii specifice 

autorităților publice locale 

-  buget insuficient al Consiliul Judeţean 

şi Consiliului Local Raciu 

 

 

 

PARTEA III - OBIECTIVELE STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE 

DURABILĂ 

 

Obiectivele de dezvoltare se pot realiza numai în condițiile unei strategii care să 

stabileasca cu claritate alternativele de dezvoltare ale comunei și, în functie de aceasta, să se 

stabileasca structura cursurilor de calificare. 
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Strategiile pe termen lung trebuie evaluate cu atentie mai ales cu privire la viitoarele 

rezultate. Trebuie luat în vedere și faptul ca rezultatul real nu poate fi prevazut deoarece 

situatiile neprevazute pot și ele să exercite o influenta importanta asupra lor. 

Principiile strategiei de dezvoltare durabilă: 

 durabilitate - condiții mai bune de trai pentru populatia defavorizata precum și un 

minim de condiții necesare pentru un trai decent, sănătatea și bunastarea tuturor;  

 competitivitate- permite dezvoltarea economiei proprii în context regional, național și 

chiar internațional, promovarea unui sector privat productiv și competitiv; 

 sprijin financiar- facilitarea accesului la o varietate de surse financiare pentru a 

satisface nevoile de investitii și dezvoltare;  

 o buna administrare- reactia eficiență și efectiva la problemele comunitatii prin 

responsabilizarea autoritatilor locale și parteneriatul cu societatea civila.  

Obiectivele strategiei de dezvoltare durabilă: 

I. să directioneze comuna spre dezvoltare economica cu scopul de a crea mai multe locuri 

de muncă;  

II. să dezvolte un proces comun de organizare pentru a stabili prioritatile comunitatii, 

strategia și actiunile sale;  

III. să sprijine autoritatile publice locale în prezentarea strategiilor financiare și de 

investitii;  

IV. să determine eficientizarea managementului.  

Strategia de dezvoltare durabilă este caracterizata de cel putin sapte trasaturi care se 

recomanda managerilor de la nivel local responsabili cu acest domeniu. 

Cele sapte caracteristi ale strategiei sunt: imagine asupra viitorului, creativitate, 

flexibilitate, activitate, create pentru acțiune, orientate spre schimbare, orientate spre castig 

viabil. 

Strategia de Dezvoltare Locala se adreseaza comunitatii locale, care și-a aratat interesul 

pentru obiectivele prezentei strategii și pe care le sustinem, asa cum reiese din consultarea 

prin chestionar a locuitorilor comunei. 

Principalele obiective ale dezvoltării durabile ale comunei Raciu constau în: 

1. dezvoltarea infrastructurii de bază a comunei;  

2. protecția mediului;  
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3. intarirea coeziunii sociale și reducerea sărăciei;  

4. regenerare rurală.  

Formularea strategiei porneste de la urmatoarele premise: 

 să imbunatateasca condițiile de viață ale populației comunei (locuinte și locuri de 

muncă la standarde europene); 

  să ridice standardul calitativ al designului comunei, al constructiilor, serviciilor și al 

imaginii în general; 

  să ofere oportunitati pentru interventia sectorului privat în operatiunile comunei, fie 

sub forma investitiilor directe în proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor sau 

consulțărilor permanente între parteneri; 

  să permită o anumita flexibilitate de adaptare la inevitabilele schimbari ce au loc în 

comuna. De aceea, procesul de planificare trebuie să fie creativ, participativ și anticipativ. 

Conform premiselor de formulare a strategiei și a perspectivelor de dezvoltare a comunei 

Raciu, conceptul strategic trebuie formulat astfel încăt transpunerea să într-un plan strategic să 

asigure un pachet de actiuni care vor conduce la creșterea economica, creșterea bazei de 

impozitare, crearea de locuri de muncă și îmbunătățirea calitatii mediului de viață al 

comunitatii. 

Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o dezvoltare economica datorata 

pozitiei geostrategice a comunei, determinata de atragerea de firme/activități 

economice/investitii. În acest sens, trebuie urmate doua puncte prioritare: creșterea gradului 

de atractivitate a comunei (prin îmbunătățirea imaginii, a calitatii vietii, prin revitalizare 

rurală) și facilitati de atragere a firmelor private (prin investitii în infrastructura, oferta de 

terenuri și cladiri, servicii strategice, facilitati fiscale, etc.) 

Avand în vedere ca o asezare rurală nu este un sistem inchis, iar realizarea celor cinci 

obiective generale se intemeiaza pe aplicarea unui management care să conduca la dezvoltare 

și/sau regenerare rurală, politicile, planificarea strategica rurală, precum și realizarea 

programelor și proiectelor se vor face cu respectarea urmatoarelor principii: 

→ dezvoltarea durabilă, astfel încăt pe termen lung să se produca schimbari majore de 

cultura și atitudine în ceea ce priveste utilizarea resurselor de către populatie și operatorii de 

piața;  
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→ intarirea capacitatii institutionale: prin management eficient, definirea serviciilor 

publice în raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltării durabile, precum și 

cu cerintele populației;  

→ twining rural (retea/network) în scopul schimbului de informatii între localitati cu 

privire la utilizarea celor mai bune practici (în managementul rural sau managementul de 

proiect);  

→ realizarea programelor și proiectelor prin parteneriat public-privat;  

→ realizarea acelor programe și proiecte pe care sectorul privat nu le poate realiza;  

→ integrarea politicilor atât pe orizontala, pentru a se realiza un efect sinergic simultan 

între sectoare, cat și pe verticala, avand în vedere corelarea și integrarea politicilor de 

dezvoltare a comunei cu politicile de dezvoltare ale judetului și ale regiunii din care face 

parte;  

→ managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice, 

materiale, financiare și umane, precum și integrarea fluxurilor de resurse energetice și 

materiale într-un ciclu natural;  

→ utilizarea mecanismelor de piața pentru a atinge tinta durabilitatii, respectiv 

emiterea de reglementari pentru eco-taxe și functionarea utilitatilor publice în sistem de piața, 

evaluarea investitiilor dupa criterii de mediu, luarea în considerare a problemelor de mediu la 

intocmirea bugetului local;  

→ descentralizarea managementului în sectorul energetic;  

→ design-ul durabil arhitectonic în temeiul caruia se stabilesc reguli privitoare la 

materialele de constructii, design-ul unei cladiri, bioclimatul, densitatea cladirilor într-un 

areal, orientarea spatiala a cladirilor, „structuri verzi" în jurul cladirilor, microclimat, eficiență 

energetică;  

→ realizarea unui program sau proiect fara a afecta cultura unei comunitati, ori 

pentru a recupera mostenirea culturala a unei comunitati și/sau traditiile întregii comunitati 

locale; 

→ interzicerea multiplicarii serviciilor publice, daca acestea nu servesc unei nevoi 

locale;  
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→ fixarea regulilor de utilizare rationala a terenurilor pentru toate proiectele de 

dezvoltare în bază planului de urbanism general, ca instrument de planificare spatiala;  

→ analiza capacitatii tehnice de executie;  

→ evaluarea eficienței utilizarii resurselor financiare și umane;  

→ evaluarea viabilitatii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor 

fiscale obtinute;  

→ identificarea nevoilor comunitatii locale și a prioritatilor acesteia;  

→ corespondenta între lansarea unui program sau proiect și nevoile comunitatii;  

→ evaluarea nevoilor comunitatilor sarace și a capacitatii municipalitatii de a asigura 

accesul acestora la locuinta, locuri de muncă și serviciile publice de bază;  

→ protecția mediului;  

→ realizarea unui program sau proiect în parteneriat cu sectorul privat, ori 

realizarea unui program sau proiect de către sectorul privat, pentru a transfera costurile unei 

investitii, daca exista oportunitatea de a obtine profituri viitoare;  

→ asigurarea publicitatii informațiilor cu impact în investitii (informatii topografice, 

informatii statistice privind economia locala și regionala, regulamentul de urbanism, planul de 

urbanism general și planurile de urbanism zonal).  

OBIECTIVE GENERALE 

Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Raciu sunt:  

- Asigurarea condițiilor pentru crearea unor activități rentabile în agricultura; 

- Protejarea mediului prin conformarea progresiva cu standardele de mediu din Uniunea 

Europeana pe care România va trebui să le atingă în totalitate; 

- Optimizarea sistemului de sănătate și protecție socială în comuna; 

- Garantarea accesului neingrădit al populației și al consumatorilor economici la 

infrastructura (apa, canalizare, distribuție gaze, căi de transport, telefonie); 

- Reabilitarea și modernizarea instituțiilor de invățământ conform standardelor 

europene; 

- Luarea de măsuri pentru excluderile sociale, a inlăturării dezechilibrelor sociale și 

creșterea ratei de ocupare prin creerea de noi oportunităti investiționale. 
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OBIECTIVE SPECIFICE 

Obiectiv strategic 

OS 1 Creșterea valorii adăugate a produselor agricole 

OS 2 Dezvoltarea infrastructurii fizice de bază 

OS 3 Dezvoltarea resurselor umane prin educație, cultură și sport 

OS 4 Imbunătățirea calității și accesului la servicii publice 

 

Măsuri 

OS 1 

Măsura 1 Dezvoltarea capacității de procesare a producției agricole 

Măsura 2 Accelerarea procesului de formare a grupurilor de producători agricoli 

Măsura 3 Sprijinirea investițiilor în spații de depozitare 

OS 2 

Măsura 4 Extinderea rețelei de utilități 

Măsura 5 Modernizarea infrastructurii rutiere 

Măsura 6 Regularizare cursuri de apă 

OS 3 Măsura 7 Dezvoltarea infrastructurii pentru educație, cultură și sport  

OS 4 
Măsura 8 Imbunătățirea serviciilor de sănătate 

Măsura 9 Dezvoltarea capacității administrative locale 

Obiectiv strategic 1. Creșterea valorii adăugate a produselor agricole 

Comuna Raciu, ca de altfel toată zona Valea Dâmboviței, este recunoscută ca fiind o zonă 

preponderent pomicolă. Insă și sectorul agricol și cel al cresterii animalelor ocupă un loc 

important în economia locală. 

Creșterea valorii produselor pomicole, agricole și zootehnice se impune ca principală 

prioritate pentru o strategie de creștere sustenabilă, dîntre toate sectoarele dezvoltarea 

industriei alimentare putând genera impactul economic cel mai semnificativ. 

Desi rodnicia ogoarelor și hărnicia oamenilor sunt atuuri importante, există insă în acest 

domeniu și o serie de probleme structurale legate de fragmentarea terenurilor și lipsa 

asociațiilor de producători. Măsuri pentru accelerarea procesului de formare a grupurilor de 

producători trebuie adoptate pentru a creste competitivitatea acestora, capacitatea lor de a 

atrage investiții și finanțare nerambursabilă, precum și puterea lor de negociere în relația cu 

partenerii comerciali. 
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În prezent, lanțul valoric cuprinde doar producția și comercializarea directă a produselor, 

absența investițiilor în procesarea lor reducând mult din valoarea acestora și limitând 

capacitatea fermierilor de a-și extinde exploatațiile sau numărul animalelor.  

Creșterea valorii adăugate a produselor poate fi asigurată prin dezvoltarea infrastructurii 

de depozitare și prin derularea de investiții în procesarea producției.  Autoritățile locale pot 

sprijini inițiativele de acest fel, iar acolo unde întreprinzătorii locali nu pot susține efortul 

investițional, capitalul va trebui atras din exterior. Dezvoltarea capacității de procesare a 

producției poate fi incurajată prin acțiuni de abordarea directă a investitorilor și de promovare 

a potențialului productiv al zonei, precum și prin asigurarea unui personal bine calificat. 

Administrația publică locală, în parteneriat cu mediul privat, poate apela la o serie de 

instrumente de sprijinire a investițiilor în spațiile de depozitare: de la asigurarea terenurilor la 

imbunătățirea accesului la utilități pentru obiectivele de investiții.    

 

 

Măsuri Proiecte prioritare Proiecte prioritare 

OS 1 

Măsura 1 Dezvoltarea capacității 

de procesare a producției agricole 

P1. Activități de atragere directă a investitorilor 

din sectoarele de procesare fructe, legume sau 

produse zootehnice 

P2. Crearea unor materiale de prezentare a 

potențialului investițional al zonei (utilități și 

dotări, capacitate de producție anuala, etc.) 

Măsura 2 Accelerarea procesului 

de formare a grupurilor de 

producători agricoli 

P3. Consiliere pentru constituirea legala a 

grupurilor de producători 

P4. Consultanță pentru accesarea schemelor de 

finanțare destinate grupurilor de producători de 

legume-fructe și din zootehnie 

Măsura 3 Sprijinirea investițiilor în 

spații de depozitare 

P5. Asigurarea terenurilor / facilitarea obținerii 

terenurilor pentru proiectele/parteneriatele de 

creare spații depozitare a produselor 

Obiectiv strategic 2. Dezvoltarea infrastructurii fizice de bază 

Un obiectiv principal al comunei Raciu este întreținerea, consolidarea și dezvoltarea 

infrastructurii fizice, ca fundament pentru imbunătățirea calității vieții și implicit a 

activităților economice și sociale. 
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Comuna Raciu beneficiază de o rețea tehnico-edilitară destul de dezvoltată, sustenabilă, 

necesitatea extinderii facilităților fiind impetuoasă pe termen lung.  

Extinderea rețelei de utilități vizează sistemul de alimentare cu energie electrică, de 

alimentare cu apă dar mai ales extinderea rețelei de canalizare pentru aproximativ jumătate 

din satul Raciu și satul Suța Seacă, proiect care se afla la ora actuală în stadiul de studiu de 

fezabilitate.  

De asemenea, măsuri de modernizare a infrastructurii rutiere sunt necesare pentru 

asigurarea unui sistem de transport eficient la nivel zonal prin asfaltarea drumurilor 

nemodernizate din satul Suța Seacă dar și a drumului comunal Șoseaua Nouă Siliștea – 

Persinari, cel care asigură acesul facil al locuitorilor comunei Raciu spre comunele Văcăresti, 

Persinari, Gura Suții sau orașul Titu. Tot pentru facilitarea infrastructurii rutiere se mai 

impune construcția a două podețe peste pârâul Șuța Seacă, în satele Raciu – zona Coborâș și 

Siliștea – zona Școală. 

Un proiect important pentru comunitate vizează și regularizarea albiei pârâului Șuța 

Seacă cel care, mai ales în perioadele cu precipitații abundete, inundă suprafețe de teren 

agricol și chiar gospodării ale cetățenilor. 

 

Măsuri Proiecte prioritare Proiecte prioritare 

OS 2 

Măsura 4 Extinderea 

rețelei de utilități 

P6. Extinderea rețelei de canalizare la nivelul întregii 

comune 

P7 Extinderea rețelei de alimentare cu energie electrică 

P8 Extinderea rețelei de alimentare cu apă 

Măsura 5 Modernizarea 

infrastructurii rutiere 

P9. Modernizarea prin asfaltare a drumului comunal 

Soseaua Nouă Silistea - Persinari 

P10 Asfaltarea drumurilor nemodernizate din satul Suța 

Seacă  

P11 Construirea a două podețe peste pârâul Șuța Seacă în 

satele Raciu și Siliștea  

Măsura 6 Regularizare 

cursuri de apă 

P12 Regularizare albie pârâu Șuța Seacă  

Obiectiv strategic 3. Dezvoltarea resurselor umane prin educație, cultură și sport 

Un impact important asupra dezvoltării economice și sociale, asupra cresterii sustenabile 

per ansamblu, il are și dezvoltarea resurselor umane. Nivelul de pregătire al resurselor umane 
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poate reprezenta un avantaj al comunei în atragerea de investiții în zona, iar autoritățile locale 

pot interveni, în primul rând, pentru asigurarea accesului de bază la educație, cultură, formare: 

unitățile scolare care necesita ameliorări de condiții trebuie modernizate și echiparea lor poate 

continua, crearea unor centre culturale care integrează și funcție de bibliotecă/spațiu public de 

accesare a internetului fiind absolut necesară. 

În plus, investițiile demarate pentru crearea de terenuri și săli de sport trebuie finalizate  

și apoi extinse pentru a asigura un acces adecvat pentru toți locuitorii comunei. 

Măsuri Proiecte prioritare Proiecte prioritare 

OS 3 
Măsura 7 Dezvoltarea infrastructurii 

pentru educație, cultură și sport  

P13 Construcția unei baze sportive în satul Suța 

Seacă 

P14 Modernizarea bazei sportive din satul 

Raciu 

P15 Construcția unui nou cămin cultural în 

satul Silistea 

P16 Construcția unui loc de joacă pentru copii 

la Grădinița Suța Seacă 

P17 Construcția unui loc de joacă pentru copii 

la Grădinița Silistea 

 

 

Obiectiv strategic 4. Imbunătățirea calității și accesului la servicii publice 

Având în vedere obiectivele de dezvoltare ale domeniului agro-alimentar în cadrul 

comunei Raciu, în principal a celui pomicol, prin industrializarea sistemului de producție și de 

procesare, obiectivul creării și consolidării capitalului uman prin intermediul imbunătățirii 

serviciilor de educație devine un element suport esențial. În acest sens, un proiect fundamental 

propus presupune formarea profesionala și instruirea resurselor umane, corelate cu 

imbunătățirea serviciilor publice de formare, care să genereze pe termen lung un real avantaj 

pentru comuna în ceea ce priveste oferta să de forță de muncă specializată în domeniile 

economice cheie. 

În ceea ce priveste domeniul serviciilor de sănătate, în comuna  se află un Centru Medical 

în satul Silistea și un cabinet medical individual în satul Raciu. De asemenea, în satele Silistea 

și Raciu există puncte farmaceutice. Este nevoie insă ca și satul Suța Seacă să fie acoperit și 

de aceea se impune construcția unei clădiri care să indeplinească funcția de dispensar uman.  
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Implementarea strategiei de dezvoltare durabilă cade în sarcina instituțiilor publice locale 

din cadrul comunei Raciu, care au rolul de a monitoriza succesul acesteia. Pentru a-și putea 

juca rolul de coordonator al dezvoltării, administrația publică trebuie să-și modernizeze atât 

aparatul propriu cât și instrumentele de gestiune a bugetelor locale, acestea contribuind la 

dezvoltare capacității administrative.  Introducerea unui sistem de management eficient 

presupune atât pregătirea funcționarilor publici și a persoanelor cu putere de decizie care să 

asigure operativitatea serviciilor oferite către cetățeni precum și a politicilor publice 

implementate, cât și abordarea unor tehnici de management care să se bazeze pe eficiență și 

competență. Eficientizarea implementării politicilor s i proiectelor la nivel local poate fi 

realizată prin intermediul informatizării sistemului de gestiune. 

De asemenea, se impune modernizarea și extinderea actualului sediu al primăriei, 

construit în anii 60, care nu mai face față actualmente atât numărului de funcționari cât și 

afluenței de cetățeni ce au contact cu instituția. 

Măsuri Proiecte prioritare Proiecte prioritare 

OS 4 

Măsura 8 Imbunătățirea 

serviciilor de educație 

P18 Instruirea tinerilor fermieri în domeniul 

antreprenoriatului agricol 

Măsura 9 Imbunătățirea 

serviciilor de sănătate 

P19 Construcția unui dispensar uman în satul Suța Seacă 

Măsura 10 Dezvoltarea 

capacității administrative 

locale 

P20 Introducerea sistemelor de management și a unui 

sistem informatic pentru eficientizarea activității 

P21 Modernizarea și extinderea sediului Primăriei Raciu 
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PARTEA IV - PORTOFOLIUL DE PROIECTE 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Titlu proiect 

Instituții/ actori 

implicați 

Sursa de 

finanțare 

Valoare 

proiect 

(euro) 

Calendar Categorie proiect 

Obiectiv strategic 1. Creșterea valorii adăugate a produselor agricole 

Măsura 1 Dezvoltarea 

capacității de procesare 

a producției agricole 

P1 

Activități de atragere directă a investitorilor 

în sectoarele de procesare fructe, legume sau 

produse zootehnice 

CL, Primăria, CJ, 

producătorii locali 

Buget local, 

Buget CJ 
5.000 

2014-

2016 

C. Creșterea 

competitivității 

economice 

P2 

Crearea unor materiale de prezentare a 

potențialului investițional al zonei (utilități și 

dotări, capacitatea de producție anuală ect.) 

CL, Primăria Buget local  500 
2014-

2016 

C. Creșterea 

competitivității 

economice 

Măsura 2 Accelerarea 

procesului de formare 

a grupurilor de 

producători agricoli 

P3 
Consiliere pentru constituirea legala a 

grupurilor de producători 

CL, Primăria, CJ, 

producătorii 

locali, Camera 

Agricolă 

Buget local, 

Buget CJ 
10.000 

2014-

2020 

C. Creșterea 

competitivității 

economice 

P4 

Consultanță pentru accesarea schemelor de 

finanțare destinate grupurilor de producători 

de 

legume-fructe și din zootehnie 

CL, Primăria, CJ, 

producătorii 

locali, Camera 

Agricolă 

FEADR, 

FEGA, 

Buget local, 

Buget CJ 

60.000 
2014-

2020 

C. Creșterea 

competitivității 

economice 

Măsura 3 Sprijinirea 

investițiilor în spații de 

depozitare 

P5 

Asigurarea terenurilor / facilitarea obținerii 

terenurilor pentru proiectele/parteneriatele de 

creare spații depozitare a produselor 

CL, Primăria, CJ, 

producătorii 

locali, Camera 

Agricolă 

FEADR,  

Buget local, 

Buget CJ 

100.000 
2014-

2020 

C. Creșterea 

competitivității 

economice 
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Măsuri 
Cod 

proiect 
Titlu proiect 

Instituții/ actori 

implicați 

Sursa de 

finanțare 

Valoare 

proiect 

(euro) 

Calendar Categorie proiect 

Obiectiv strategic 2. Dezvoltarea infrastructurii fizice de bază 

Măsura 4 Extinderea 

rețelei de utilități 

P6 
Extinderea rețelei de canalizare la nivelul 

întregii comune 
CL, Primăria, CJ 

FEADR,  

Buget local, 

Buget CJ 

1.500.000 
2014-

2016 

A. Infrastrctură 

B. Mediu. 

F. Proiecte de 

dezvoltare rurală 

P7 
Extinderea rețelei de alimentare cu energie 

electrică 
CL, Primăria, CJ 

FEADR,  

Buget local, 

Buget CJ 

50.000 
2014-

2015 

A. Infrastrctură 

F. Proiecte de 

dezvoltare rurală 

P8 Extinderea rețelei de alimentare cu apă CL, Primăria, CJ 

FEADR,  

Buget local, 

Buget CJ 

5.000 
2014-

2016 

A. Infrastrctură 

F. Proiecte de 

dezvoltare rurală 

Măsura 5 

Modernizarea 

infrastructurii rutiere 

P9 
Modernizarea prin asfaltare a drumului 

comunal Soseaua Nouă Silistea - Persinari 
CL, Primăria, CJ 

FEADR,  

Buget local, 

Buget CJ 

140.000 
2014-

2015 

A. Infrastrctură 

F. Proiecte de 

dezvoltare rurală 

P10 
Asfaltarea drumurilor nemodernizate din 

satul Suța Seacă 
CL, Primăria, CJ 

FEADR,  

Buget local, 

Buget CJ 

150.000 
2015-

2017 

A. Infrastrctură 

F. Proiecte de 

dezvoltare rurală 

P11 
Construirea a două podețe peste pârâul Șuța 

Seacă în satele Raciu și Siliștea 
CL, Primăria, CJ 

FEADR,  

Buget local, 

Buget CJ 

400.000 
2015-

2017 

A. Infrastrctură 

F. Proiecte de 

dezvoltare rurală 
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Măsuri 
Cod 

proiect 
Titlu proiect 

Instituții/ actori 

implicați 

Sursa de 

finanțare 

Valoare 

proiect 

(euro) 

Calendar Categorie proiect 

Măsura 6 Regularizare 

cursuri de apă 
P12 Regularizarea albiei pârâului Șuța Seacă  CL, Primăria, CJ 

FEADR,  

Buget local, 

Buget CJ, 

Buget central 

2.500.000 
2014-

2015 

A. Infrastrctură 

F. Proiecte de 

dezvoltare rurală 

Obiectiv strategic 3. Dezvoltarea resurselor umane prin educație, cultură și sport 

Măsura 7 Dezvoltarea 

infrastructurii pentru 

educație, cultură și 

sport 

P13 
Construcția unei baze sportive în satul Suța 

Seacă 
CL, Primăria, CJ 

FEADR,  

Buget local, 

Buget CJ, 

Buget central 

200.000 
2016-

2017 

D. Sănătate și 

educație 

G. Dezvoltare a 

resurselor umane 

P14 Modernizarea bazei sportive din satul Raciu CL, Primăria, CJ 

FEADR,  

Buget local, 

Buget CJ, 

Buget central 

100.000 
2016-

2017 

D. Sănătate și 

educație 

G. Dezvoltare a 

resurselor umane 

P15 
Construcția unui cămin cultural în satul 

Silistea 
CL, Primăria, CJ 

FEADR,  

Buget local, 

Buget CJ, 

Buget central 

300.000 
2016-

2018 

F. Proiecte de 

dezvoltare rurală 

G. Dezvoltare a 

resurselor umane 

P16 
Construcția unui loc de joacă pentru copii la 

Grădinița Suța Seacă 
CL, Primăria, CJ 

FEADR,  

Buget local, 

Buget CJ, 

Buget central 

30.000 
2014-

2015 

D. Sănătate și 

educație 

F. Proiecte de 

dezvoltare rurală 

G. Dezvoltare a 

resurselor umane 
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Măsuri 
Cod 

proiect 
Titlu proiect 

Instituții/ actori 

implicați 

Sursa de 

finanțare 

Valoare 

proiect 

(euro) 

Calendar Categorie proiect 

P17 
Construcția unui loc de joacă pentru copii la 

Grădinița Silistea 
CL, Primăria, CJ 

FEADR,  

Buget local, 

Buget CJ, 

Buget central 

30.000 
2015-

2016 

D. Sănătate și 

educație 

F. Proiecte de 

dezvoltare rurală 

G. Dezvoltare a 

resurselor umane 

Obiectiv strategic 4. Imbunătățirea calității și accesului la servicii publice 

Măsura 8 

Imbunătățirea 

serviciilor de educație 

P18 
Instruirea tinerilor fermieri în domeniul 

antreprenoriatului agricol 

CL, Primăria, CJ, 

producătorii 

locali, Camera 

Agricolă 

FEADR, 

FEGA, 

Buget local, 

Buget CJ 

60.000 
2014-

2020 

C. Creșterea 

competitivității 

economice 

G. Dezvoltare a 

resurselor umane 

Măsura 9 

Imbunătățirea 

serviciilor de sănătate 

P19 
Construcția unui dispensar uman în satul 

Suța Seacă 
CL, Primăria, CJ 

FEADR,  

Buget local, 

Buget CJ, 

Buget central 

150.000 
2016-

2018 

D. Sănătate și 

educație 

Măsura 10 Dezvoltarea 

capacității 

administrative locale 

P20 

Introducerea sistemelor de management și a 

unui sistem informatic pentru eficientizarea 

activității 

CL, Primăria 
Buget local, 

FSE 
30.000 

2014 - 

2015 

H. Dezvoltarea 

capacității 

administrative 

P21 
Modernizarea și extinderea sediului 

Primăriei Raciu 
CL, Primăria, CJ 

FEADR,  

Buget local, 

Buget CJ, 

Buget central 

370.000 
2014 - 

2015 

H. Dezvoltarea 

capacității 

administrative 
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PARTEA V – ANEXE 

PROIECTE PENTRU CARE EXISTĂ DOCUMENTAȚII 

V.1. Asfaltare Soseaua Nouă Silistea- Persinari 

V.1.1. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 

Nr.  

Crt. 
Titlul proiectului 

Asfaltare Sosea noua  

Silistea - Piersinari 

1 
Locația de desfăsurare a proiectului 

(județ/județe, localitate/localități) 
Jud.Dambovita,com. Raciu 

2 
Descrierea succintă a proiectului  

 

-asfaltare pe 0,972 km cu latime parte 

carosabila de 5,50 m și o latime a 

acostamentelor de 0,75 m 

3 

Justificarea proiectului: nevoi 

identificate în regiune/ judeţ/ localitate  

 

- comuna Raciu este situata în partea de 

central sudica a judetului Dambovita 

- drumul ce face obiectul proiectului este 

un drum local ce se desprinde din drumul 

comunal D.C.64A, pe teritoriul satului 

Silistea 

- este utilizat de locuitori com.Raciu și 

Piersinari, fiind legatura cea mai scurta 

4 
Alte inițiative care complementează sau 

în care se integrează proiectul descris  
- nu este cazul 

5 
Calendar indicativ (durata proiectului şi 

perioada estimată de punere în aplicare) 

- durata proiectului 2 luni 

- anul 2015 

6 

Structuri responsabile pentru 

implement-tarea proiectului 

(beneficiarul și partenerii vizați) 

- beneficiar : Comuna Raciu 

- partener : Cons. Jud. Dambovita 

7 

Impactul estimat al proiectului regional 

(modificări socio-economice ca urmare 

a implementării proiectului) 

 

- aceasta investitie se constituie intr-o 

noua etapa din cadrul unei actiuni ample 

de modernizare a infrastructurii rutiere cu 

implicatii asupra dezvoltării economice și 

sociale 

8 
Realizări-cheie  

Rezultate estimate (indicatori) 

- sporirea traficului de calatori și marfa 

către com.Piersinari, cu legatura directa 

către orasele Titu și Bucuresti 

9 

Stadiul actual: 

evaluarea stadiului de maturitate al 

proiectului (studiile existente: studiu de 

fezabilitate, studii, studii de piaţă, studii 

urbane, etc.) 

- studiu de fezabilitate 

10 
Activităţi de pregătire necesare şi 

sursele posibile de finanţare ale acestora 

- buget local 

- fonduri judetene 

11 Aspecte legale care trebuie soluţionate - nu este cazul 

12 Riscuri estimate pentru implementarea - dificultati financiare în atragerea 
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proiectului proiectului 

 

V.1.2. RESURSE NECESARE 

1. 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al proiectului în lei 

(suma cu TVA) 
Buget orientativ al proiectului în euro: 

600.000 140.000 

Sursele de finanțare în lei și euro (sume cu TVA) 

Buget de stat 

 (Guvernul 

României) 

Buget local  

(contribuție din 

bugetul UAT) 

Fonduri comunitare 

 (UE) 

Surse private 

(IMM) 

lei euro lei euro lei euro lei euro 

  300.000 70.000 300.000 70.000   

Total buget public în lei (buget de stat+buget local+fonduri UE):600.000 

Total buget public în euro (buget de stat+buget local+fonduri UE):140.000 

2. 
Gradul de sprijin pentru proiect de către 

grupul ţintă 
50% 

3. 

Angajament al autorităţilor locale/ 

judeţene /regionale ce vor fi implicate 

în realizarea/ implementarea proiectului 

(contribuții vizate din partea 

acestora, materiale sau financiare) 

50% 

 

Date de contact ale beneficiarului proiectului vizat 

Numele instituției U.A.T. COMUNA RACIU 

Persoana de contact * 

(nume, funcție) 
Gradinaru Vasile, primar 

Telefon  0345524020, 0754.078955 

Email primariaraciu@yahoo.ro 
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V.2. Reabilitare și extindere sediu Primăria Raciu 

Nr. 

Crt. 
Titlul proiectului Extindere sediu primarie Raciu 

1 

Locația de desfăsurare a proie-

ctului (județ/județe, localitate/lo-

calități) 

Jud.Dambovita,com. Raciu, sat Raciu 

2 
Descrierea succintă a proiectului 

(obiective și activități principale) 

-consolidare și modernizare constructie 

existenta, extindere constructie cu P+1 

3 

Justificarea proiectului: nevoi 

identificate în regiune/ judeţ/ 

localitate  

 

- comuna Raciu este situata în partea de 

central sudica a judetului Dambovita 

- din punct de vedere functional, cladirea 

existenta nu mai corespunde cerintelor actuale 

ale primariei și nici a sigurantei celor care 

lucreaza în cladire 

- necesitatea unei suprafete mai mari cu o 

recompartimentare pentru crearea de spatii cat 

mai flexibile 

4 

Alte inițiative care comple-

mentează sau în care se integrează 

proiectul descris  

- nu este cazul 

5 

Calendar indicativ (durata pro-

iectului şi perioada estimată de 

punere în aplicare) 

- durata proiectului 8 luni 

- anul 2014-2016 

6 

Structuri responsabile pentru im-

plementarea proiectului (benefi-

ciarul și partenerii vizați) 

- beneficiar : Comuna Raciu 

- partener : Cons. Jud. Dambovita 

7 

Impactul estimat al proiectului re-

gional (modificări socio-econo-

mice ca urmare a implementării 

proiectului) 

 

- alocarea unor spatii mai adecvate din punct 

de vedere al exigentelor strict privitoare la 

desfasurarea activitatilor celor care lucreaza în 

cladire, cu implicatii asupra dezvoltării 

economice și sociale 

8 

Realizări-cheie  

Rezultate estimate (indicatori) 

 

- iesiri de urgenta proportionale cu numarul de 

angajati 

- retele electrice prevazute cu toate protectiile 

necesare 

- dotari de interventie rapidă 

9 

Stadiul actual: evaluarea stadiului 

de maturitate al proiectului (stu-

diile existente: studiu de feza-

- P.Th. + D.E. 
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Nr. 

Crt. 
Titlul proiectului Extindere sediu primarie Raciu 

bilitate, studii, studii de piaţă, 

studii urbane, etc.) 

10 

Activităţi de pregătire necesare şi 

sursele posibile de finanţare ale 

acestora 

- buget local 

- fonduri judetene 

11 
Aspecte legale care trebuie solu-

ţionate 
- nu este cazul 

12 
Riscuri estimate pentru imple-

mentarea proiectului 
- dificultati financiare în atragerea proiectului 

 

V.2.1. RESURSE NECESARE 

 

1. 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al proiectului în lei 

(suma cu TVA) 
Buget orientativ al proiectului în euro: 

1.600.000 370.000 

Sursele de finanțare în lei și euro (sume cu TVA) 

Buget de stat 

(Guvernul 

României) 

Buget local 

(contribuție din 

bugetul UAT) 

Fonduri comunitare 

(UE) 

Surse private 

(IMM) 

lei euro lei euro lei euro lei euro 

  800.000 185.000 800.000 185.000   

Total buget public în lei (buget de stat+buget local+fonduri UE):1.600.000 

Total buget public în euro (buget de stat+buget local+fonduri UE):370.000 

2. 
Gradul de sprijin pentru proiect de către 

grupul ţintă 50% 

3. 

Angajament al autorităţilor locale/ 

judeţene /regionale ce vor fi implicate în 

realizarea/ implementarea proiectului 

(contribuții vizate din partea acestora, 

materiale sau financiare) 

50% 

 

Date de contact ale beneficiarului proiectului vizat 

Numele instituției U.A.T. COMUNA RACIU 

Persoana de contact * 

(nume, funcție) 
Gradinaru Vasile, primar 

Telefon  0345524020, 0754.078955 
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Email primariaraciu@yahoo.ro 

 

 

 

V.3. Finalizare extindere rețea de canalizare în comuna Raciu 

Nr. 

crt. 
Titlul proiectului Finalizare extindere retea de canalizare 

1 
Locația de desfăsurare a proiectului 

(județ/județe, loca-litate/localități) 

Jud.Dambovita,com. Raciu, sat Raciu, sat 

Suta Seaca 

2 

Descrierea succintă a proie-ctului 

(obiective și activități principale) 

 

-retea de canalizare pe o lungime de  5,0 km 

-statii de pompare 

3 

Justificarea proiectului: nevoi 

identificate în regiune/ judeţ/ 

localitate  

 

- comuna Raciu este situata în partea de 

central sudica a judetului Dambovita 

-prima etapa a proiectului s-a implementat 

prin A.P.D.R.P., masura 3.2.2 între 2010-

2013  

- îmbunătățirea substantiala a cerintelor 

igienico-sanitare 

- colectarea apelor menajere și pluviale  

4 

Alte inițiative care comple-

mentează sau în care se integrează 

proiectul descris  

- nu este cazul 

5 

Calendar indicativ (durata 

proiectului şi perioada estimată de 

punere în aplicare) 

- durata proiectului 3 ani 

- anul 2014-2016 

6 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului (be-

neficiarul și partenerii vizați) 

- beneficiar : Comuna Raciu 

- partener : A.P.D.R.P.  

7 

Impactul estimat al proiectului 

regional (modificări socio-eco-

nomice ca urmare a imple-mentării 

proiectului) 

 

- creșterea caltatii vietii sociale și economice 

pentru comunitatea locala 

- implicatii majore asupra mediului 

inconjurator 

- protecția sănătății oamenilor 

8 

Realizări-cheie  

Rezultate estimate (indicatori) 

 

- se deschid noi oportunitati de dezvoltare 

economica a localitatii 

- ecologizarea mediului și a apelor freatice și 

curgatoare 

9 

Stadiul actual: evaluarea sta-diului 

de maturitate al pro-iectului 

(studiile existente: stu-diu de 

- S.F. 
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Nr. 

crt. 
Titlul proiectului Finalizare extindere retea de canalizare 

fezabilitate, studii, studii de piaţă, 

studii urbane, etc.) 

10 

Activităţi de pregătire necesare şi 

sursele posibile de finanţare ale 

acestora 

- buget local 

- fonduri europene 

11 
Aspecte legale care trebuie 

soluţionate 
- nu este cazul 

12 
Riscuri estimate pentru imple-

mentarea proiectului 

- dificultati financiare în atragerea 

proiectului 

 

V.3.1. RESURSE NECESARE 

1. 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al proiectului în lei 

(suma cu TVA) 
Buget orientativ al proiectului în euro: 

6.000.000 1.500.000 

Sursele de finanțare în lei și euro (sume cu TVA) 

Buget de stat 

(Guvernul 

României) 

Buget local 

(contribuție din 

bugetul UAT) 

Fonduri comunitare 

(UE) 

Surse private 

(IMM) 

lei euro lei euro lei euro lei euro 

  100.000 25.000 5.900.000 1.475.000   

Total buget public în lei (buget de stat+buget local+fonduri UE):6.000.000 

Total buget public în euro (buget de stat+buget local+fonduri UE):1.500.000 

2. 
Gradul de sprijin pentru proiect de 

către grupul ţintă 2% 

3. 

Angajament al autorităţilor locale/ 

judeţene /regionale ce vor fi implicate 

în realizarea/ implementarea 

proiectului (contribuții vizate din 

partea acestora, materiale sau 

financiare) 

98% 

 

Date de contact ale beneficiarului proiectului vizat  

Numele instituției U.A.T. COMUNA RACIU 

Persoana de contact * 

(nume, funcție) 
Gradinaru Vasile, primar 

Telefon  0345524020, 0754.078955 
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Email primariaraciu@yahoo.ro 

 


