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1.  INTRODUCERE

1.1.  DATE DE  RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI
              

Denumirea lucrării: “Reactualizare Plan Urbanistic General comuna Raciu”;
Beneficiar: Consiliul Local Comuna Raciu;
Proiectant general: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL;
Proiectant de specialitate: SC MIRUNA GISCONCEPT  SRL;
Data elaborarii documentatiei: 2016

1.2.  OBIECTUL PUG

In conformitate cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificarile
si  completarile  ulterioare, Planul  Urbanistic  General  (PUG) are caracter  director  si  de reglementare
operationala; se actualizeaza la maxim 10 ani si constituie baza legala pentru realizarea programelor
si actiunilor de dezvoltare ale localitatilor. 

PUG cuprinde reglementari pe termen scurt, la nivelul comunei Raciu, cu privire la: 
-  stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan;
-  stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
-  zonificarea functionala in corelatie cu organizarea retelei de circulatie;
-  modernizarea infrastructurii tehnico – edilitare;
-  stabilirea zonelor protejate si de protectie;
-   pecizarea  conditiilor  de  amplasare  si  conformare  a  volumelor  construite,  amenajate  si

plantate.
Prevederile PUG pe termen mediu si lung cuprind:
- evolutia in perspectiva a localitatii;
- directiile de dezvoltare functionala in teritoriu; 

             Scopurile principale pentru care se actualizeaza PUG sunt:
 Precizarea zonelor expuse la riscuri naturale: tipologia fenomenelor, localizarea acestora,

consecinte asupra modului de utilizare al  terenurilor si constructiilor in intravilan si in terito-
riul administrativ;

 Utilizarea rationala si  echilibrata a terenurilor necesare functiunilor urbanistice;
       Identificarea nevoilor de dezvoltare a obiectivelor de interes public la nivelul fiecarei   
       localitati potrivit rangului acestora stabilit prin Legea nr. 351/2001;
 Stabilirea directiilor, prioritatilor si reglementarilor de amenajare a teritoriului si dezvoltarea

urbanistica a localitatilor componente;
 Corelarea intereselor public – privat si individual – colectiv in organizarea spatiala; 
Obiectivele principale urmarite prin actualizarea PUG sunt:
 Identificarea posibilitatilor de extindere a suprafetei intravilanului in zonele care nu sunt ex-

puse la riscuri naturale, in scopul atragerii investiiilor;
 Reevaluarea POT in functie de caracteristicile morfologice ale tesutului;
 Rezervarea de amplasamente pentru dezvoltarea de activitati economice, servicii de inter -

es general, si zone de agrement in relatie cu albia majora a paraului Potop si afluentii lui;
 Stabilirea si delimitarea zonelor cu constrangeri ale modului de utilizare a terenurilor si cla -

dirilor (zone de risc natural si antropic);
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 Stabilirea structurii functionale si configurativ – spatiale pentru fiecare sat component; stabi -
lirea modului de utilizare a terenurilor si conditiile de conformare si amplasare a constructii -
lor potrivit functiei acestora;

 Stabilirea zonelor protejate si de protectie ale monumentelor istorice;
 Stabilirea zonelor in care se instituie interdictie temporara si/ sau definitiva de construire;
 Modernizarea si dezvoltarea echiparii edilitare;
 Modernizarea cailor de comunicatie rutiera;
 Stabilirea modului de gospodarire a deseurilor menajere, industriale si agricole;
 Evidentierea regimului de proprietate asupra terenurilor din intravilan;
In conformitate cu Strategia locala de dezvoltare a comunei Raciu  2014 – 2020 elaborata,

obiectivele generale pentru dezvoltarea localității  sunt:
 Asigurarea condițiilor pentru crearea unor activități rentabile în agricultură;
 Protejarea  mediului  prin  conformarea progresivă  cu standardele  de  mediu  din  Uniunea

Europeană pe care România va trebui să le atingă în totalitate;
 Optimizarea sistemului de sănătate și protecție socială în comună;
 Garantarea  accesului  neîngrădit  al  populației  și  al  consumatorilor  economici  la

infrastructura (apă, canalizare, distribuție gaze, căi de transport, telefonie);
 Reabilitarea și modernizarea instituțiilor de învățământ conform standardelor europene;
 Luarea de măsuri pentru excluderile sociale, a înlăturării dezechilibrelor sociale și creșterea

ratei de ocupare prin crearea de noi oportunități investiționale.
Obiectivele nou propuse și/sau propuse pentru  reabilitare,  consolidare,  modernizare si/sau

extindere sunt:
 Construcția unui dispensar uman în satul Șuța Seacă
 Modernizarea și extinderea sediului Primăriei Raciu
 Extinderea rețelei de canalizare la nivelul întregii comune
 Extinderea rețelei de alimentare cu energie electrică
 Extinderea rețelei de alimentare cu apă
 Modernizarea prin asfaltare a drumului comunal Șoseaua Nouă Siliștea – Perșinari
 Asfaltarea drumurilor nemodernizate din satul Șuța Seacă
 Construirea a două podețe peste pârâul Șuța Seacă în satele Raciu și Siliștea
 Regularizarea albiei pârâului Șuța Seacă 
 Construcția unei baze sportive în satul Șuța Seacă
 Modernizarea bazei sportive din satul Raciu
 Construcția unui cămin cultural în satul Siliștea
 Construcția unui loc de joacă pentru copii la Grădinița Șuța Seacă
 Construcția unui loc de joacă pentru copii la Grădinița Siliștea

1.3. SURSE DOCUMENTARE  
           

● Enciclopedia României;
● Anuar statistic al României;
● Lista agenţilor economici de pe raza comunei Raciu;  
● Informaţii  furnizate  de  organismele  teritoriale  în ceea  ce priveşte  cadastrul  funciar al
intravilanului  şi  extravilanului comunei Raciu;
● Studii de fezabilitate si proiecte elaborate anterior pentru lucrari de echipare tehnico-edilitara.
● PUG si RLU comuna Raciu  elaborat de “S.C. EXPERT S.R.L.“ in 2005;
● PATN – sectiunile aprobate prin Legile nr. 71/1996 (cai de comunicatie), 171/1997(apa), 5/2000
(zone protejate ), 575/2001 (zone de risc natural), 351/2001( reteaua de localitati );
__________________________________________________________________
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● PATJ Dambovita – Sectiunea „Potential Economic si Oportunitati“ - Resurse naturale;
● Date statistice – Directia Judeteana de Statistica Dambovita și baza de date TEMPO Online a
I.N.S.
● Date culese direct de pe teren si de la administratia publica locala;
● Studii de fezabilitate si proiecte elaborate anterior pentru lucrari de echipare tehnico – edilitara,
prevenirea riscurilor naturale, modernizare cai de comunicatie rutiera;
● Studii de fundamentare elaborate concomitent cu PUG: Studiu istoric general, Studiu geo –hi -

dro, Reactualizarea suportului topografic pe baza Planului Index al Judetului Dambovita;
● Programul administratiei publice locale pentru dezvoltarea comunei – Strategia locala de dez-

voltare a Comunei Raciu in perioada 2014 - 2020;
● Legislatia de urbanism si cea complementara domeniului;
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2.  STADIUL  ACTUAL  AL  DEZVOLTARII

2.1. EVOLUTIE
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), Șuța Seacă și Siliștea. 

Date privind evolutia in timp a unitatii teritorial-administrative ce face obiectul PUG     
Atestări documentare
Raciu– pe malul drept al Dâmboviţei, în puctul Ţapa, se află siliştea medievală a satului Raciu

(sec. XVI- XIX); există legenda că, în punctul “Ţapa” din Dealul Raciului, ar fi fost traşi în ţeapă de către
voievodul Vlad Ţepeş solii turci veniţi să încaseze haraciul (informaţie nedovedită din punct de vedere
ştiinţific).

Satul Raciu a avut în componenţa sa şi satul Coborâş sau Pogorâş care este amintit prima
oară în documente la 1627- 1628. Un document din 28 ian. 1696 menţionează că sătenii pogorâşeni
aveau moşia Tabăra, amintită la 5 feb. 1613, dată după care Tabăra sau Podul Taberei a ajuns în
stăpânirea mânăstirii Nucet  şi a  familiei Văcărescu. Ianache Văcărescu cumpără în 1696 o parte
din satul Coborâş de la 35 de moşneni.

La 29 octombrie 1770, Ianache Văcărescu dă o parte din moşie Mitropoliei.
Sătenii au avut numeroase pricini cu cei doi stăpâni: cu familia Văcărescu pentru cotropire şi

cu Mitropolia pentru nesupunere la clacă şi la dijmă. Locuitorii susţineau că nu au vândut toată moşia,
Mogoşineasca fiind încă proprietate a lor, însă slugerul Văcărescu demonstrează, prin acte, că familia
sa cumpărase la 1696 toată proprietatea.

Siliştea (Băleanu,  Coborâşu)  –  după o tradiţie  locală,  satul  ar  fi  fost  întemeiat  de Udrea
Băleanu în vremea domniei lui Mihai Viteazul (pe Valea Băleanului se află o cruce veche din sec. XVII);
prima mențiune cunoscută a satului Coborîșu (Pogorîșu) datează din 1627-1628; În documentul din 20
noiembrie 1764, dat cu rezoluția lui Ștefan Mihai Racoviță, marii boieri fac cercetare în pricina stâpînirii
pretinse, atât de către săteni, cât și de slugerul Iordache Văcărescu, asupra moșiei Pogorîș. 

Şuţa Seacă (Şuţa, de la numele râului) – exista la sfârşitul sec. XVI când a fost rumânit;
În paginile de monografie sau studiile istorice apărute până în prezent, se exprimă dubiul cu

referire la utilizarea numelui Șuța pentru unul din cele două sate ce azi îl au în componență: Șuța Seacă
și Gura Șuții.

Locuitorii din Şuţa Seacă s-au eliberat din rumânie în prima domnie a lui Radu Mihnea (1611-
1616). 

În sec. XVIII,  locuitorii Şuţei nu se supuneau obligaţiilor faţă de mânăstirea Nucet.
La  sfârşitul  sec.  XVIII  şi  începutul  sec.  XIX  moşia  se  afla  în  stăpânirea  slugerului  Matei

Lăcusteanu, de la familia căruia, în 1830, vornicul Filip Lenş cumpără o parte. 

2.1.3. C  aracteristici semnificative ale teritoriului si localitatilor, repere in evolutia spatiala a  
localitatii     

Conform  Legii nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi,  localităţilor rurale de rang IV satul reşedinţă de
comună,  nivelul de dotare minim obligatoriu necesare în vederea servirii tuturor satelor din cadrul
comunei respective sunt:

● sediu de primărie; 
● grădiniţă, şcoală primară şi gimnazială; 
● dispensar medical, farmacie sau punct farmaceutic; 
● poştă, servicii telefonice; 
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● sediu de poliţie şi de jandarmerie; 
● cămin cultural cu bibliotecă; 
● magazin general, spaţii pentru servicii; 
● teren de sport amenajat; 
● parohie; 
● cimitir; 
● staţie/haltă C.F. sau staţie de transport auto; 
● dispensar veterinar; 
● sediu al serviciului de pompieri; 
● puncte locale pentru depozitarea controlată a deşeurilor; 
● alimentare cu apă prin cişmele stradale. 

Comuna nu dispune de un sediu al serviciului de pompieri, de platforme amenajate pentru
depozitarea deșeurilor.  Statiile  de transport  public  de  pe  teritoriul  comunei  sunt  amenajate,  dar
deteriorate. 

Valori de patrimoniu construit
Lista  Monumentelor  Istorice  din  2015  cuprinde  pentru  Comuna Raciu  un  singur  obiectiv,

anume, un sit arheologic de importanţă zonală.
DB-I-s-B-17120– Aşezare rurală civilă, identificată cu siliştea satului Raciu, datată între

sec. XIV- XIX, Punctul ''Ţapa''(cod RAJD 16.39.274.001)
Din  analiza  evoluţiei  satelor  şi  a  părţilor  lor  istorice  păstrate  până  astăzi:  tramă  stradală,

parcelar, fond construit, s-a constatat că există, pe lângă monumentul înscris în listă, şi alte valori ce
merită atenţie şi protecţie, în satele comunei.

În partea de sud a satului  Raciu, pe o tramă stradală veche și  cu un parcelar  interesant,
caracteristic satelor moșnenești : ”ocoale” străzi inelare ce delimitează gospodăriile, se păstrează și
câteva case cu arhitectură tradițională, sau arhitectură mai nouă dar care a preluat cu decență valorile
vechi. Acest nucleu este propus pentru protejare prin regulamentul PUG, ca UTR separat. 

Prezenţe arheologice 
Descoperirea  arheologică  din  comuna  Raciu,  clasată  ca  monument  istoric  de  importanţă

zonală,  este localizată în satul  Raciu, Punctul  ''Ţapa''  (cod LMI DB-I-s-B-17120/ RAN 67808.01.01/
RAJD 16.39.274.001), pe terasa înaltă a Dâmboviţei, la 3 km  sud de Lucieni şi la 1,5 km est de Raciu-
aşezare rurală civilă, identificată cu siliştea satului Raciu, datată între sec. XIV- XIX. Localizarea pe
planșa  nr.  3.4  din  prezentul  Studiu,  a  sitului  arheologic,  s-a  făcut  conform  descrierii  și  hărții  din
Repertoriul arheologic al Județului Dâmbovița, vol. I, pg.  152 (publicate la comuna Lucieni, din care
satele au făcut parte înainte de 2004).

Arii naturale protejate
La limita vestică a comunei Raciu este delimitat situl de importanta comunitara ROSCI0344 –

Padurile din Sudul Piemontului Cândesti. (ANEXA 1. Formularul standard NATURA 2000).

2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL
    
Caracteristicile reliefului

Geomorfologic,  comuna  aparţine  părţii  nordice  a  Câmpiei  Române,  subunitatea  Câmpia
piemontană a Târgoviştei  cu dezvoltare in interfluviul  Ialomiţa – Dambovita la contactul  cu Campia
Picior de Munte (Piemontul de Candesti).       

Comuna Raciu, cu satele care o alcatuiesc, se desfasoara de-a lungul vailor paraului Suta si a
afluentului acestuia Suta Seaca. 
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Câmpia Târgoviştei este o campie subcolinară ,de natură piemontană, formată în cuaternar,
având o pantă ce coboară uşor de la nord-vest spre sud-est.  În zonă, câmpia prezintă cote de nivel
între 280 m şi 210 m – altitudine absolută – marcând înclinarea generală de la NV la SE, fapt subliniat şi
de  direcţia  de  curgere  a  râului  Dambovita.  Dispoziţia  reţelei  hidrografice  a  contribuit  la  modelarea
reliefului actual prin erodarea vechilor depozite şi a propriilor terase şi depunerea aluviunilor recente.  

Configurata geomorfologica este tributara celor doua artere hidrografice importante, actiunea
acestora de eroziune si transport fiind in corelaţie cu influenta sezoniera a paraurilor secundare privind
regimul de curgere si aportul de suspensii solide.

Procesul de modelare a reliefului a determinat formarea următoarelor unitati geomorfologice:
Terasa inferioara cu latimi medii de cca. 500 m, fiind constituita in general din aluviuni grosiere

in baza ce se dispun discordant pe roca de baza romaniana si aluviuni fine la partea superioara. In
cadrul aluviunilor apar intercalaţii de prafuri si argile.

Trecerea la terasa medie se face printr-un taluz de 7-8 m in zonele de nord, inaltime ce scade
treptat spre sud.                      

Terasa medie are latimi de cca. 1500 m, fiind constituita de asemenea din aluviuni grosiere in
baza cu grosime maxima pe zona de ax a sinclimului Targoviste, acoperite cu o pătura subţire de
prafuri argiloase roşcate (1,50 – 2,0 m).

Terasa medie acoperita de deluviu argilos are latimi de peste 1,5 Km, trecerea de la terasa medie
făcându-se  printr-un  taluz,  uneori  slab  exprimat,  cu  inaltimi  medii  de  2,00  –  2,50  m.  Grosimea
materialului deluvial argilos este de 3,00 – 6,00 m, fiind un rezultat al sedimentarii apelor de şiroire ce
debuseaza din zona colinara nordica.

Roca de baza a acestor aluviuni de colmataj aparţine romanianului, fiind constituita din argile
marnoase de la cenuşii la cafenii, acestea aflorand in talvegul văii Ialomiţei.

Efectul cumulat al reţelei hidrografice din regiune a condus formarea faciesului caracterizat in
zona prin depozite aluvionare grosiere in baza, cu intercalaţii variabile de nisipuri si argile, acoperite de
material deluvial argilos prăfos.

Piemontul  Candesti,  ca  urmare  a  originii  sale  acumulative,  a  varstei  recente,  a  miscarii
epirogenetice din cuaternar si a denudatiei, manifesta mai ales in adancime, se prezinta ca o suprafata
piemontana inclinata de la nord spre sud.Partea sa sudica Campia Picior de Munte in care este situata
si o parte a comunei , a fost afectata intr-o mai mica masura de miscarile epirogenetice pozitive, fata de
cea  nordica.  Ca  urmare  a  miscarilor  tectonice  noi,  suprafata  piemontana  este  deformata  in  sens
longitudinal, astfel ca sectorul sau sudic este inclinat de la vest spre est.                   

Raul Dambovita in acest sector are o lunca bine dezvoltata de cca 3km al carui nivel se apropie
in aval dde localitate cu campia ajungand aproape sa se confunde cu aceasta(G.Valsan). Sub raport
hipsometric relieful se mentine intre 280m(Dealul Olaru) la nord si 219m(albia minora a Paraului Suta)
la sud altitudinea medie pe teritoriul administrativ este de 245 m.Densitatea fragmentarii reliefului in
zona variaza intre 0,36 km/km² si 1,00 km/km² cu o medie de cca 0.5 km /km².Energia de relief se
incadreaza intre 20 si 40 m iar panta este de cca 1° de la nord-vest la sud-est in directia de curgere
raurilor din teritoriu.

Paraul Suta are un curs paralel cu raul Dambovita cu directia de curgere de la nord-vest la sud -
est. 

Reteaua hidrografica
Comuna Raciu este amplasata pe malul drept al raului Dambovita, cod cadastral  X – 1 iar

cursurile de apa secundare  cadastrate sunt:  paraul Suta ( cod cadastral X-1.025.06.00.00.0) si paraul
Suta Seaca (cod cadastral X-1.025.06.01.00.0).

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 Șuţa şi Şuţa Seacă, ce parcurg toate cele
trei  sate  ale  localităţii.  De  asemenea,  comuna  Raciu  se  învecinează  cu  Acumularea  hidrotehnică
Văcăreşti, una dintre principalele surse de apă ale municipiului Bucureşti.
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Pârâurile au un curs permanent, dar cu un debit scăzut în timpul verii şi în anii secetoşi. în tim-
pul precipitatiilor extreme se manifesta fenomenul de inundabiliate in zonele unde terenul vicinal este la
o cota joasa .                          

Sub regim hidrologic, reţeaua hidrografică a comunei are o alimentare pluvio-nivolă şi din pân-
zele de apă subterană.

In zona acumularii  Vacaresti  se manifesta eroziune laterala precum si vicinal cursului raului
Dambovita aval de acesta.

Din punct de vedere litologic malurile pun in evidenta formatiuni putin coezive, alcatuite din
nisipuri si pietrisuri preponderent cuartifere. Granulele sunt rulate si sunt prinse intr-o matrice prafos
argiloasa  de  culoare  vinetie  spre  rosu.  Aceste  formatiuni  permit  eroziuea  laterala  a  malurilor  cu
precadere in perioadele de variatie rapida a nivelului apei.

Clima
Conform zonarii topoclimatice prezentata pe Harta topoclimatica a Romaniei, sc. 1:1.500.000 ,

teritoriul administrativ al comunei se incadreaza intr-un sector de clima temperat –continental, subtipul
continental de tranzitie.

Caracteristicile elementelor climatice sunt determinate de catre un complex de factori, intre care
se distinge pozitia comunei in cadrul regiunii  si in cadrul vaii raului Dambovita. 

Analiza elementelor climatice s-a facut conform datelor de la Statia meteorologica Târgovişte
(44°56’ 25°26’ 296 1961-2000)

Caracterizarea elementelor şi proceselor climatice
Temperatura suprafeţei solului
 Temperatura medie anuală-11,6°C 

- Cea mai ridicată medie anuală 1994: 13,1°C 
- Cea mai scăzută medie anuală : 10,3°C (1969),

 Temperatura medie lunară
- Cea mai ridicată: luna iulie, 24,7°C la Târgovişte, 
- Cea mai scăzută: în luna ianuarie, la Târgovişte -2,5°C,
- Cea mai ridicată medie a lunii iulie: 28,6°C la Târgovişte (1987), 
- Cea mai scăzută medie a lunii ianuarie (1963): -9,3°C la Târgovişte , 

 Temperatura medie orară
- Pe timpul nopţii,(ora 1) valorile cele mai mici, negative încep să apară în decembrie şi noiembrie odată
cu creşterea altitudinii
- Dimineaţa (ora 7), sunt înregistrate valorile cele mai mici (în ianuarie)
- La amiază (ora 13), temperaturile rămân pozitive pe tot timpul anului,
- Seara (ora19), reapar valorile negative de temperatură din decembrie şi până în
februarie

 Temperaturile extreme ale suprafeţei solului
- Minimele absolute ale regiunii 1963 pe 16-17 ianuarie -28,0°C la Târgovişte 
- Maximele absolute ale regiunii: la Târgovişte de 64,5°C (29 mai 1992
Fenomenul de îngheţ la suprafaţa solului
- Nr. anual de zile cu îngheţ: 118,1 zile
              Temperatura aerului

 Regimul termic anual
- la Târgovişte 9,9°C, 
- Cel mai cald an a fost anul 1994: t° medii între 11,5°C la Târgovişte 
- Cel mai rece an a fost anul 1976: t° medii între 8,6°C la Târgovişte, 

 Variaţiile temperaturilor medii anuale
Conform criteriului Hellmann:
- Ani normali (-0,5..0,5°C) la Târgovişte  65% (26 ani)
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- Ani calzi (abateri medii anuale peste 1,1°C) se numără: 1990, 1994, 1999, 2000,
- Ani reci (abateri medii anuale sub -1,1°C): 1976, 1978, 1980, 1985.

 Tendinţa temperaturilor medii anuale:
- T° a crescut cu 0,64°C/40 ani 
Regimul termic anotimpual
- Vara t° medii de 20°C 
- Cea mai caldă vară: 1999-2000 (21,9°C..18,8°C)
- Cea mai rece vară: 1976 (17,6°C-14,9°C)
- Cea mai caldă iarnă: 1994 (1,5°C..0°C)
- Cea mai rece iarnă: 1963 (-3,6°C--4,2°C)

 Variaţiile temperaturilor medii anotimpuale
- Abaterile negative ale temperaturilor medii anotimpuale au cea mai mare frecvenţă
(>50% din cei 40 de ani) iarna iar anotimpurile de primăvară, vară şi toamnă sunt
caracterizate cel mai frecvent de abateri pozitive

 Regimul termic lunar
- Iulie luna maximului termic: 20,8°C 
- Ianuarie luna minimului termic: -1,9°C 
În luna ianuarie:
- Arealul stratificaţiei inverse la altit. mai mici de 400m,
- Arealul izotermei, cu temp.de -1.8°C....-1,9°C între 400 şi 500m
- Arealul stratificaţiei directe, (peste 500m altitudine)cu temp. ce trec de la -2,0°C
la -4°C (800m trecerea spre etajul montan)

 Temperaturile zilnice şi orare
- Cele mai mari variaţii de la o zi la alta se înregistrează între zilele de iarnă, când diferenţele de la o zi
la alta depăşesc 2°C iar cele mai mici în lunile de vară
- 20 ianuaire este cea mai rece zi a anului şi 26 iulie este cea mai caldă zi a anului (Alexandrescu Mi -
haela, 1998).
Ecartul termic - este mare în anotimpurile de tranziţie

 Temperaturile extreme absolute
Maxima absolută  5 iulie 2000 cu 39.1°C la Târgovişte, 
Minima absolută - 17-23 ianuarie 1963 cu -25,5°C la Târgovişte
Numărul de zile cu diferite temperaturi caracteristice
            Zile cu îngheţ   perioada medie cu îngheţ:: între 22X -11IV (161 zile), la numărul mediu de zile
cu îngheţ -109,1 zile .           
            Presiunea atmosferică
- valori medii anuale între 982,4 mb 
- În timpul anului, un maxim în octombrie cu valori între 985,8 mb şi un minim în aprilie cu valori medii
între 978,9 mb.
         Vântul

 Direcţia vântului   în cea mai mare parte a anului 50,2%l  , direcţia generală a vântului
este orientată dinspre zona montană (N, NV sau NE) spre câmpie.

          Pe direcţii, dominanta  NV nu depăşeşte 20% din cazuri.
         În cursul anului se menţin aceleaşi direcţii dominante atât la nivel lunar cât şi la nivel anotimpual

 Calmul atmosferic
       Frecvenţa medie anuală: 24,5% .
         În timpul anului un maxim de frecvenţă a calmului în decembrie 035,8%, şi un minim de calm at -
mosferic în lunile aprilie-mai -16%, 

 Viteza vântului
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Viteza medie anuală pe direcţii - omogenitate în ceea ce priveşte viteza indiferent de direcţia din care
bat (viteze mici de 3-3,3 m/s, )
Vitezele medii scad de la E spre V şi dinspre zona de câmpie spre zona montană, 
Viteza medie a vântului calculată indiferent de direcţii: 1,9 m/s;
               Umezeala aerului

 Tensiunea vaporilor de apă  
           În cursul anului maximul este înregistrat în luna iulie 17,2mb iar minimul în 4,8mb .Deficitul de
saturaţie
           Valorile medii anuale  sunt de 4,0 mb.
           În timpul anului valorile medii lunare sunt mici iarna (ianuarie-februarie)
înregistrând 1,2mb.
         Cele mai mari valori le atinge în luna iulie şi este de 8,4mb 

 Umezeala relativă
         Valorile medii anuale sunt 79% 
          În cursul anului, media lunară a umezelii relative înregistrează un maxim iarna în luna decembrie
de 85% 
        Minimul anual este înregistrat în aprilie de  74%.
       Evoluţia orară prezintă, în general, oscilaţii simple, cu un maxim de noapte, mai accentuat în a
doua parte a anului şi spre dimineaţă şi un minim diurn, accentuat spre amiază şi spre lunile de tranziţie
               Nebulozitatea

 Nebulozitatea totală
          Valori medii anuale:5,8 zecimi .

În timpul anului:Cele mai mari valori - în luna decembrie de 6,6 zecimi.Valoarea minimă a nebu -
lozităţii se înregistrează în august când media lunara este de 4,5 zecimi .

  Nebulozitate inferioară
Valorea medie anuala este de  3,9 zecimi 

În timpul anului valoarea maximă a nebulozităţii inferioare  în intervalul
decembrie-februarie are  valoarea de  4,9 zecimi; valoarea minimă se înregistrează în lunile septem-
brie-octombrie  de  2,9  zecimi 

 Frecvenţa genurilor de nori
Cea mai mare frecvenţă anuală o au norii mijlocii cu o pondere de 43,4%  din cadrul acestora

cei mai bine reprezentaţi sunt norii din genul Altocumulus 25,7%. Cei mai puţin frecvenţi sunt norii supe -
riori
 Iarna, predomină norii joşi iar vara cei cu dezvoltare verticală, iar la nivelul anotimpurilor de tranziţie
ponderea tipurilor de nori este caracterizată prin omogenitate

 Durata de strălucire a soarelui
Durata medie anuală - 2110,4 ore 
Gradient vertical general mai mic de o oră/100m (0,7 ore/100m);
 În timpul anului  cea mai mică durată este înregistrată în luna decembrie 80,2 ore Durata cea mai mare
a strălucirii soarelui luna iulie şi se înregistrează  283,2 ore Cea mai mare durată de strălucire a soarelui
2475,9 ore în anul 2000;
               Precipitaţiile atmosferice

 Cantităţile anuale de precipitaţii (1970-2000) de  662,9m
 Variaţiile precipitaţiilor medii anuale:

- Abaterea negativă a evidenţiat anul 2000 şi anul 1992 când procentual deficitul de precipitaţii a fost sit -
uat  la peste 50% (în sud). (<350mm)
- La nivel general pentru intervalul 1970-2000 mai mult din jumătate din anii acestei perioade au fost
caracterizaţi de deficit de precipitaţii (18 ani);
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- Abaterea pozitivă a evidenţiat anii (1979,1972, 1980, 1993, 1981) cu cea mai mare abatere pozitivă..
procentual, excedentul de precipitaţii s-a situat între 95%... 34%.

 Tendinţa cantităţii anuale de precipitaţii
       Tendinţă de scădere a cantităţii precipitaţiilor mai intensă în regiunea submontană şi mai puţin ac-
centuată, dar totuşi importantă pentru contactul cu câmpia şi zona internă colinară ;

 .Cantităţile anotimpuale de precipitaţii
 Vara se produc în jur de 40% din precipitaţiile totale anuale, iarna 15%, toamna aproximativ 20% iar
primăvara în medie 25% din precipitaţiile totale anuale;

 Tendinţa cantităţilor de precipitaţii anotimpuale
Toate anotimpurile supuse analizei prezintă tendinţe de scădere a cantităţilor de precipitaţii. Vara prez-
intă cea mai mică intensitate a tendinţelor de scădere, iarna este sezonul în care tendinţa de scădere a
precipitaţiilor este cea mai evidentă;

 Cantităţile lunare de precipitaţii
- Maximul pluviometric înregistrat în luna iunie, depăşeşte 100mm de precipitaţii
- Minimul pluviometric principal înregistrat în ianuarie prezintă cantităţi de precipitaţii ce nu depăşesc
40mm.

 Variaţiile precipitaţiilor medii lunare:
- Abaterea negativă prezintă cele mai mari valori vara în luna maximului
pluviometric (iunie când au depăşit şi 70mm) şi cele mai mici iarna în luna minimului pluviometric (ian -
uarie când au depăşit şi 30mm).
- Abaterea pozitivă la fel ca şi în cazul abaterilor negative prezintă cele mai mari valori vara în luna iunie
(când au depăşit şi 130mm ) şi cele mai mici iarna în luna ianuarie.

 Tendinţa cantităţilor anotimpuale
- Pentru luna iulie tendinţa crescătoare ce variază între +1,6 mm/40 ani la
Târgovişte 
Cantităţi maxime de precipitaţii în 24 de ore
- Cantităţile medii anuale ale maximelor de precipitaţii căzute în 24 de ore sunt
cuprinse între 19,2 şi 23,6 mm
        Valoarea maximă absolută a fost înregistrată la Moreni în ziua de 29 mai 1979 când s-au înregis -
trat 302,5 mm pe întreaga durată a zilei una din cantităţile cele mai mari înregistrate la noi în ţară (ea a
fost depăşită doar de cantităţile de precipitaţii de la C.A.Rosetti -530,6mm , Ciupercenii Vechi (lângă
Calafat)-348,9mm, Fundata -306,0mm)
           Ploile torenţiale în Subcarpaţii Ialomiţei (1985-2003, 0,10mm/min conform criteriului Hellman )
Valorile medii anuale: la Târgovişte doar 1,29 cazuri.
Durata medie anuală: între 237 minute la Târgovişte 
Intensităţi medii anuale: Târgovişte 0,28 mm/min0

 Stratul de zăpadă
       Primul strat de zăpadă se produce în medie între 19 noiembrie- 6 decembrie
       Ultimului strat de zăpadă se produce în medie între 7 martie 
        Durata medie posibilă a stratului de zăpadă 100 de zile 
          Fenomene şi procese climatice
     Fenomenele climatice caracteristice intervalului cald al anului

 Orajele
       Data medie a începutului intervalului cu oraje: 9 aprilie. Data medie când ia sfârşit intervalul cu
oraje: 22 septembrie .
Durata intervalului anual între 163 zile la Târgovişte 
Numărul mediu de zile cu oraje: 40 zile;
În timpul anului: maximul în luna iunie (10-13 zile),
Durata medie anuală a orajelor între 80,1 ore 
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În timpul anului durata medie cea mai mare în iunie  de 21,6 ore .
 Grindina

Numărul mediu anual de zile cu grindină este de 1,6 zile .
În timpul anului cel mai mare nr. de zile cu grindină este în mai-iunie (sub o zi/lună)

 Roua -cel mai frecvent fenomen în intervalul cald al anului
Numărul mediu de zile/an cu rouă: 74,9 zile .
În timpul anului cel mai mare număr de zile cu rouă se realizează în lunile august-septembrie -12,4 

 Fenomenele de uscăciune şi secetă
      Pe baza criteriului Hellman din totalul celor 40 de ani analizaţi, au fost afectaţi de secetă, 37,5% din
perioadă la Târgovişte
Ani excesiv de secetoşi (Hellman): 8 la Târgovişte (1965, 1977, 1985, 1986, 1989, 1990, 1992, 2000), 
     Anul cel mai afectat de secetă: 1992, 8 luni .
   Anul cel mai puţin afectat de secetă: perioada 1970-1975 şi anii 1980, 1991 şi 1997 au înregistrat 2
luni de secetă.
      Prin metoda bilanţului hidric al solului s-au delimitat patru faze care se succed, în timpul anului:
 -Perioada de alimentarea a scurgerii din ianuarie până în martie 
-A doua fază este caracterizată de un proces de epuizare a rezervelor de apă (din aprilie - septembrie)
-A treia fază perioada de deficit din luna mai si continuă până în septembrie-octombrie
 -Cea de-a patra perioadă de reconstituire a rezervei de apă până în decembrie .
           Fenomene climatice specifice sezonului rece

 Burniţa
- Număr mediu anual de zile- 10 zile .
- În timpul anului -noiembrie (între 2,4 -2,6 zile)

 Bruma
- Apare septembrie-octombrie dispare aprilie-mai (interval de 162-217 zile)
- Anual -54,7 zile 
- În timpul anului-lunile decembrie şi ianuarie între 17,6 zile şi 11-12 zile

 Poleiul
- Interval mediu 61 zile-90 zile(decembrie - ianuarie.. februarie)
- Nr. mediu anual: 3,1 zile..3,9 zile
În cursul anului- maxim în decembrie (1,6..1,8 zile)

 Ceaţa
- Numărul mediu anual: la Târgovişte-47,5 
- În decursul anului. .în ianuarie şi decembrie între 6,7 şi 11,1 zile la contactul cu
câmpia

 Lapoviţa
Număr mediu anual ce se încadrează între 8 - 8,9 zile.
În timpul anului luna martie prezintă numărul cel mai mare de zile cu lapoviţă între 1,8-2,1 zile.

 Ninsoarea
Interval de producere: între prima decadă a lunii noiembrie şi prima decadă a lunii
aprilie (5 aprilie);
Durata intervalului între 134 şi 146 de zile.
Durata ninsorilor:  174,4 ore/an 

Directia predominanta a vantului este de NE cea a bazinului Ialomitei.Viteza medie a vantului
depaseste 2m/sec cu prezenta frecventa a rafalelor de vant.

Numarul anual al zilelor cu grindina este de 1 caz/an iar diametrul mediu al granulelor este de
5mm.

Numarul de zile mediu anual de ceata este de 45 de cazuri/an, fenomen favorizat de prezenta
suprafetelor acvatice in zona.           
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           Concluziile celui de al 4-lea Raport al IPCC au evidentiat o crestere a frecventei si intensitatii
fenomenelelor extreme de vreme ca urmare a intensificarii fenomenului de incalzire globala a climei.

Adancimea maxima la inghet este de 0,80-0,90 m conform STAS 6054-77. 
Conform CR-1-1-4-2012  ,valorile  presiunii  de  referinta  a  vantului  mediata  pe  10  min,la  10

m,avand intervalul de recurenta de 50 ani este de 0,4 kPa.
Conform CR-1-1-4-2012,  incarcarea  de referinta gz =1,2 kN/m² cu perioada de revenire de 10

ani si gz =2,0 kN/m² cu o perioada de revenire de 50 ani.

Conditii geotehnice
Conditiile  geotehnice  de  pe  teritoriul  administrativ  al  Comunei  Raciu  variaza  in  functie  de

morfologia terenului, stratificatie, litologie, apa subterana, riscuri naturale si antropice.   
Conform normativului privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice, indicativ

NP 074/2014,  functie  de relieful  zonei  ,  pe baza prospectiunii  geologo – geotehnice si  a  lucrarilor
executate s-au identificat preliminar urmatoarele conditii geotehnice ce vor sta la baza realizarii studiilor
geologice definitive pentru constructii.

Zona de terasa inferioara si medie a raurilor este caracterizata prin stabiliate fiind plan   afectat
pe suprafete reduse de fenomene de inundabilitate in perioadele cu precipitatii excesive precum si de
eroziune de mal datorita caracterului torential al cursurilor apelor din perimetru. Localitatile componente
sunt asezate pe aceste terase de-a lungul retelei hidrografice. 

Litologic in suprafata se regaseste un strat de sol vegetal sau umplutura cu grosime variabila
urmeaza depozit  proluviale constituite din argile prafoase galbui  ,   argile nisipoase cu rar  pietris si
nisipuri argiloase in baza  apar depozite aluvionare constituite din pietrisuri cu nisip, argiloase la partea
superioara. 

Depozitele Piemontului de Candesti constau dintr-un complex argilos cu intercalatii subtiri de
depozite psamito-detritice-pietrisuri si nisipuri cu pietris, uneori slab consolidate , cunoscute in literatura
de specialitate ca strate de Candesti. Acestea constituie si roca magazin a apelor subterane din cadrul
Piemontului de Candesti.             

Clasificarea si identificarea pamanturilor s-a facut conform SR EN 1SO 14688/1,2-2004,2005 .
Nivelul hidrostatic apare la adâncimi variabile si este influentat de volumul precipitatiilor sau de

litologia si structura tectonica a  zonei.
Functie  de   conditiile  geologice   si  morfologice,  respectiv  a  riscurilor  naturale  (plansa  nr.  2  a

studiului hidrogeotehnic) identificate  pe teritoriul comunei  au fost conturate   urmatoarele zone (plansa
3 a studiului hidrogeotehnic):

 Zone improprii  de  construit  zonele  cu  risc  de  inundabilitate,zonele   de  curs  ale  retelei
hidrografice, si zonele de protectie conducte, LEA,sonde de extractie  etc.

 Zone  bune  de  construit  cu  amenajari  speciale in  care  sunt  cuprinse  zonele  de  culmi
deluroase  si  versantii  cu panta pana la  30°  respectiv zonele cu hazard privind instabilitate
teren precum si zone cu stagnare temporara a apelor dupa precipitatii abundente.

 Zone bune de construit fara amenajari  reprezentate prin terasa inferioara si terasa medie.
         Investigatiile geotehnice ulterioare de mare detaliu ,pot schimba incadrarea zonelor in orice
directie, in functie de rezultate, deoarece aceste informatii sunt generale si orientative, obtinute
pe baza unei prospectiuni preliminare.
La incadrarea in categoria geotehnica preliminara conform indicativ NP 074/2014  s-au avut in vedere

urmatoarele :
 Teren bun-mediu  de fundare                                                 -2…3 puncte
 Fara epuizmente   -cu epuizmente                                         -1….2 punct
 Categoria de importanta a constructiilor redusa-normala      -2….3 puncte
 Din punct de vedere a vecinatatilor fara riscuri -cu riscuri      -1….3 puncte
 Zona seismica  ag=0,30                                                          -3 puncte
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TOTAL            9 puncte-14 puncte
Categoria geotehnica pe baza acestor elemente variaza de la  de risc redus la moderat fiecare

la limita maxima. Se va evalua in detaliu, pe fiecare amplasament ,in studiile geotehnice ce vor sta
la baza proiectarii.

Pentru determinarea elementelor de fundare in detaliu se vor lua in considerare  următorii factori:
 adâncimea de inghet corelata cu adâncimea impusa de particularitatile locale ale pământurilor;
 caracterul stratificaţiei (capacitatea portanta a pământurilor din diferite straturi si proprietatile

lor fizico-mecanice sau natura lor deosebita);
 incadrarea seismica a zonei de amplasament;
 poziţia nivelului apei subterane si proprietatile acesteia;
 existenta unor reţele subterane.
 inundabilitatea terenului;
 existenta unor zone de risc natural sau antropic

           La baza proiectarii constructiilor va sta valoarea presiunii conventionale  a terenului ce constituie
patul de fundare.

Având  în  vedere  condiţiile  de  amplasament,  stratificaţia  terenului,  caracteristicile  fizico-
mecanice ale stratului de fundare, proiectantul va analiza adoptarea următoarei soluţii de fundare: 

-  fundarea directă, fără ridicarea cotei terenului sistematizat,  la o adâncime de fundare sub
adancimea de inghet, caz în care se impun intervenţii la terenul de fundare şi o alcătuire constructivă
adecvată a fundaţiilor; 

-adâncime de fundare în raport cu cota terenului sistematizat va fi de minim 1.00m încastrare a
fundaţiilor de minim 0.20m în terenul bun de fundare cu rol de fundare directă. 

La adâncimea de fundare menţionată, presiunile admisibile pentru dimensionarea fundaţiilor vor
fi considerate după cum urmează: 

-egale  cu  cele  specificate  anterior  pentru  stratul  de  argilă,  dacă  sub  cota  de  fundare  se
păstrează umplutura controlată pe o grosime inferioară unei lăţimi maxime a fundaţiilor; 

- indiferent de varianta de fundare, fundaţiile vor fi realizate ca fundaţii continue, de tip elastic
sau rigid, în cazul celor de tip rigid fiind necesare centuri armate. 

La  stabilirea  dimensiunilor  în  plan  ale  fundaţiilor  proiectantul  va  proceda  astfel,  valorile
presiunilor efective pe talpa fundaţiei să fie inferioare valorilor presiunilor plastice şi critice, în grupările
respective de încărcare, conform prevederilor din STAS 3300/2-85. 
             

Pentru situaţia privind fundarea sunt necesare şi următoarele măsuri constructive: 
-conductele purtătoare de apă ce intră şi ies din clădire vor fi prevăzute cu racorduri elastice şi

etanşe la traversarea zidurilor sau fundaţiilor. Este indicat ca în interiorul clădirilor, conductele să fie
montate aparent, astfel încât să fie accesibile pentru controlul ce trebuie realizat periodic şi pentru 
eventualele reparaţii ce trebuie efectuate imediat ce se depistează neetanşietatea lor; 

- trotuarele ce se vor executa în jurul construcţiei vor fi etanşe, aşezate pe un strat de pământ
compactat, în grosime de 0,20m, prevăzut cu pantă de 5% spre exterior. Este necesar a se menţine în
timp etanşietatea trotuarului şi în mod deosebit a rostului dintre acesta şi clădire; 

-  evacuarea  apelor  pluviale  de  pe  acoperiş  trebuie  făcută  prin  burlane  racordate  la  rigole
impermeabile, cu debuşee asigurate, preferabil direct în reţeaua de canalizare; 

- prin lucrările de sistematizare verticală trebuie să se evite stagnarea apelor superficiale în jurul
construcţiei; 

-  se  recomandă  evitarea  plantării  de  arbori  ornamentali,  pomi  fructiferi,  arbuşti  sau  plante
perene  îm  imediata  vecinătate  a  construcţiilor  având  în  vedere  că  arborii  pot  provoca  tasări  sau
deplasări  pe  orizontală  datorită  împingerilor  provocate  de  creşterea  diametrului  trunchiului  sau
rădăcinilor; 

-anexele clădirilor (scări, terase) vor fi fundate de regulă la aceeaşi adâncime cu construcţia
respectivă pentru a evita degradarea lor ca urmare a tasărilor diferenţiate. 

__________________________________________________________________
Memoriu general comuna Raciu, județul Dâmbovița

18



PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. MIRUNA GISCONCEPT S.R.L., TÂRGOVIȘTE, DÂMBOVIȚA, TEL: 0734 722 655

Având în vedere prevederile din normativele tehnice în vigoare (C61-74, P130-88, STAS 2745-
90) se va institui un sistem de urmărire comportării în timp a construcţiilor. 

2.3. RELATII IN TERITORIU

Comuna Raciu este situată în centrul judeţului Dâmboviţa.
Principalele căi de acces în localitate sun DN 72, DJ 702B şi DC 64A.

Incadrarea in reteaua de localitati        
Orase importante apropiate sunt: 
 Targoviste – 13 km;
 Gaesti – 17 km;
 Titu – 36 km;
 Bucuresti – 96 km; 

Vecinatatile  conform  planului  de
incadrare in teritoriu, sunt: 

 Nord - comuna Lucieni

 Sud - comuna Gura Şuţii
 Est - comuna  Văcăreşti,  comuna

Perşinari
 Vest - comuna Dragodana

Accesul  in  teritoriu  se  face  prin:  cai
rutiere:
Drum naţional: DN 72
Drum judeţean: DJ 702B
Drum comunal: DC 64A

Incadrarea localitatilor  in teritoriul administrativ
Satul  Siliştea  este  amplasat  în  sudul  teritoriului  administrativ,  de-a  lungul  DC 64A  şi  este

traversat de Pârâul  Şuţa. Structura reţelei  stradale este liniară şi  fondul  construit  este predominant
înşiruit.

Satul Raciu s-a dezvoltat de-a lungul drumului judeţean DJ 702B, şi  se prezintă ca un nucleu
compact de gospodării străbătut de pârâul Raciu -  afluent ce se uneşte, nu departe, în aval cu pârâul
Şuţa - plus alte câteva gospodării răzleţe, înşirate în amonte  de vatra principală, pe valea Raciului.

Satul Şuţa Seacă s-a dezvoltat de o parte şi de alta a drumului judeţean DJ 702B, dar şi de-a
lungul DN 72, atât ca zonă de locuit cât şi ca nucleu de dotări.

Ca mărime comuna se încadrează în categoria localităţilor mici cu un teritoriu administrativ de
2494,98 ha şi o populaţie de 3464 locuitori. 

Conform  clasificării  SIRUTA1,  codurile  numerice  alocate  unității  administrativ-teritoriale  si
satelor componente sunt:          

Localitati componente Cod SIRUTA
RACIU 179891 Comuna
RACIU 67808 (sat resedinta comuna de rangul IV)
SILIŞTEA 67817 (sat component de rangul V)
ŞUŢA SEACĂ 67826 (sat component de rangul V)

                                  

1 Sistemul Informatic al Registrului Unitătilor Teritorial-Administrative
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Relatia comunei cu zona de influenta                     
Comuna Raciu este situata in apropierea municipiului  Targoviste la 13 de km, in partea

vsudică a acestuia. Legatura dintre cele doua localitati se face prin DN 72.
Caracterul  si  rolul  relatiilor  dintre  municipiul  Targoviste,  comuna Raciu si  restul  oraselor

apropiate se poate defini prin:
          -relatii economice fundamentale.
          -relatii sociale               
          -relatii ocazional: cele orientate spre oras in mod stabil, dar cu o frecventa ce are caracter
ocazional (procurarea unor produse si servicii din oras sau din zona).
           -relatii exceptionale: cele neregulate (spitalizare, voiaj comercial, inspre si dinspre Ploiesti).

Prevederi ale PATN cu privire la teritoriul comunei Raciu:
● Sectiunea I – Reţele de transport: Fără direcţii de dezvoltare prevăzute;
● Sectiunea II – Apa  (Legea  nr. 171/1997): localitate importanta alimentata cu apa;
● Sectiunea III – Zone protejate (Legea nr. 5/2000) – zone construite: concentrarea in teritoriu
a patrimoniului construit cu valoare culturala de interes national este mare

– zone naturale: zone dominant agricole
● Sectiunea IV – Reteaua de localitati (Legea 351/2001): satul resedinta de comuna Raciu este
de rangul IV, iar satele componente de rangul V, cu nivelurile de dotare corespunzatoare; 
● Sectiunea V – Zone de risc natural (Legea 575/2001): Fără riscuri. 

2.4. ACTIVITATI  ECONOMICE

Din  perspectivă  istorică,  locuitorii  din   satele  comunei  Raciu  s-au  ocupat  permanent  cu
agricultura, în special plugăritul, fiind renumiţi pentru producţia de cereale, cu creşterea animalelor şi cu
lucrul în exploatările petrolifere.

La Şuţa Seacă exista şi tradiţia valorificării lemnului, vizibilă sumar şi astăzi în construcţia şi
decoraţiile caselor vechi. Locuitorii din Raciu se îndeletniceau şi cu cărăuşia de gaz. 

La  nivelul  comunei  Raciu își  desfășoară  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
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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

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
Pe domenii de activitate situaţia agenţilor economici este următoarea:

Domeniu activitate
Număr
agenţi
economici

Agricultură 11
Industrie de prelucrarea a lemnului 2
Industrie uşoară 6
Construcţii 7
Transporturi 22
Comerţ 40
Servicii 16
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2.4.1. Resurse naturale
Solurile
Invelişul  de  sol  din  orizontul  local  al  comunei  reprezintă  o  ilustrare  evidenta  a  variabilitatii

condiţiilor naturale, în special de roca, relief, climă, vegetaţie
Pe  cuprinsul  teritoriului  administrativ  comunei  si  al  zonelor  limitrofe,  au  fost  identificate  şi

delimitate un număr de 16 unităţi  de sol,  datorită variabilităţii  factorilor  pedogenetici.  În câmpie, pe
zonele plane şi uşor depresionare, domină podzolurile şi solurile podzolice pseudogleizate şi brune de
pădure podzolite. Podzolurile s-au format sub influenţa pădurilor de foioase şi a unui regim bogat în
precipitaţii atmosferice. 

Aceste  condiţiuni  pedogenetice  au  permis  producerea  unor  intense  procese  de  levigare  a
carbonatului de calciu, producându-se astfel debazificarea puternică a complexului adsorbativ, ceea ce
a provocat o distrugere a silicaţilor primari şi formarea de argilă şi silice coloidală – hidratată. 

Hidroxizii  de  Al,  Fe,  Mg,  şi  Ti  împreună  cu   acizii  humici  au  alcătuit  complexe  humico  –
minerale,  care  sub  influenţa  curentului  descendent  al  apei  din  sol,  au  migrat  şi  s-au  acumulat  în
profunzime,  formând un orizont B puternic  dezvoltat,  argilos,  lipsit  de permeabilitate, producând ca
fenomen secundar gleizarea acestuia. Aceste soluri au fertilitatea potenţială şi efectivă scăzută, tocmai
ca urmare a prezenţei bolovanilor, a acumulării silicei coloidale, a lipsei unui conţinut suficient de humus
şi   elemente  nutritive,  a  acidităţii  puternice  reliefată  printr-o  reacţie  puternică  acidă,  a  lipsei  unei
structuri, a pierderii cu uşurinţă a apei, precum şi a cimentării prin uscare.                                 

Solurile brun roşcate de pădure podzolite şi brun de pădure existente pe porţiunile plane de
câmpie s-au format sub o vegetaţie predominant arborescentă foioasă, în prezenta unui drenaj extern
mai bun şi  a influenţei  mai  evidente a unei  vegetaţii  ierboase, care  a contribuit  la  realizarea unei
cantităţi ceva mai mare de humus. Procesele de distrugere a silicaţilor primari şi formarea argilei şi
silicei coloidale sunt de intensitate mai slabă, orizontul de acumulare a argilei şi a hidroxizilor de Fe, Al,
Mg, Ti, fiind mai puţin dezvoltat şi prezintă o oarecare permeabilitate.

În cadrul terasei Dambovitei, solurile s-au format pe depuneri aluviale vechi sub o vegetaţie
arborescentă sau ierboasă.

Pe aluviunile mai vechi, în funcţie de dominaţia vegetaţiei de pădure sau a celei ierboase, s-au
format solurile brune sau aluvial brune de pădure.
În zonele depresionare din cadrul terasei, în condiţiile unui drenaj intern nefavorabil determinate de
textura mai grea a materialului aluvial, şi a surplusului de umiditate, s-au format soluri lăcoviştite şi cele
aluviale moroganice.

În  lunca  Dambovitei  pe  aluviuni  relativ  recente  procesele  de  solificare  sunt  mai  recente,
formându-se soluri aluviale  mijlociu humificate, iar în lunca joasă pe aluviuni recente şi noi se întâlnesc
soluri aluviale slab humificate sau aluviuni crude, frecvente fiind şi ivirile de pietriş la zi.

În condiţiile existenţei pânzei freatice la mică adâncime,  s-au produs atât procese de gleizare
cât şi de sărăturare puternică de suprafaţă, determinate de evaporarea apei la suprafaţă, ce antrenează
odată cu curentul ascendent şi sărurile nocive.

În câmpie, pe luturile deluviale grele, s-au format podzoluri sau soluri roşcate cu grade diferite
de podzolire.

În  cadrul  teraselor,  pe  material  aluvial  relativ  vechi,  s-au  format  soluri  aluviale  brune,
cernoziomice şi aluvial roşcate de pădure.

În  lunci  s-au format  soluri  aluviale  cu  grade diferite  de  humificare  iar  pe teritoriile  aluviale
decarbonatate din luncile micilor pâraie s-au format soluri aluviale decarbonatate.

După tipurile de sol, categoria podzolurilor şi a celor slab s-au moderat podzolite, ocupă 83,3 %
din întreaga suprafaţă în timp ce solurile cu fertilitate ridicată de tipul aluviale brune şi brun – roşcate de
pădure  cernoziomice,  numai  6,5%.  Aceasta  înseamnă că  avem de-a  face  cu  o  zonă  de  fertilitate
preponderent scăzută. Din punct de vedere a texturii  solurile ocupă următoarele ponderi: cu textură
uşoară 23,8% cu textură mijlocie 43,6% şi cu textură grea 32,6%.

Resursele subsolului
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Incă din perioada interbelică, pe teritoriul comunei Raciu au fost descoperite importante resurse
de hidrocarburi, exploatarea 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 întinsă ocupată de pă -
durea ”Dichiu” fiind defrișată pentru a putea înlesni extracția. 

Cel mai important actor economic al comunei este și în acest moment Stația de depozitare și
pompare a țițeiului de la Siliștea aparținând S.C. Conpet S.A. 

Vegetaţia
Varietatea elementelor biogeografice ale comunei este condiţionată de factorii naturali :relief,

climă, ape şi soluri, cât şi de intervenţia omului.
               Vegetaţia lemnoasă a fost răspândită în trecut şi chiar în momentul de faţă există în zonă
petice  de  pădure  nedefrişată.  Aceste  petice  de  pădure  din  punct  de  vedere  al  componenţei,  sunt
specifice zonei de silvostepă: stejar, ulm, carpen, arţar, jugastru, frasin, măr sălbatic, păr sălbatic, nuc
sălbatic,  salcâm. În lunci  şi  pe terase se întâlnesc formaţiuni  lemnoase de esenţă albă (plop, arin,
salcie).
               În afară de arboret, bogat în specii este şi subarboretul; păducel, porumbar, măceş, singer,
lemn câinesc, răchitişuri - cătinişuri, în luncă şi pe terasa de luncă.
Ca vegetaţie ierboasă spontană se găsesc puţine formaţiuni, mai extinse fiind porţiunile de păşune.
               Aceste păşuni se remarcă prin specii puţin valoroase din punct de vedere nutritiv; Cynodon
dactilon (pinul gros), Cirsium arvense (pălămidă), Raphanus raphanistrum (rapiţa sălbatică), Agrostena
githago (neghina), Polygonum aviculare (troscot), Medicago lupulina (trifoiul mărunt), Matricaria inodora
(muşeţelul) Plumonaria rubra (plămânăriţa), Feswtuca sulcat (păiuş), Plantago – lanceolata (pătlagină),
sertaria  viridis  (mohor),  Centaurea  eyanus  (albăstriţa),  Aristilochia  clematitis  (curcubeţica)  Lothus
cormiculatus (ghizdeiul) Achilea millefolium (coada şoricelului).
               Vegetaţia ierboasă cultivată este reprezentată prin : grâu, orz, ovăz, porumb, secară, floarea
soarelui,  sfeclă,  fasole,  mazăre,  lucernă,  borceag,  trifoi,  zarzavaturi  (varză,  cartofi,  ceapă,  ardei,
gogoşari, vinete, usturoi, morcovi, roşii, spanac, salată).
               Folosirea mijloacelor  agrotehnice, cât şi  a substanţelor  chimice îmbinate  cu măsuri
fitosanitare energetice, va duce la despărţirea buruienilor din cultură, asigurând realizarea condiţiilor
normale de dezvoltare a plantelor cultivate, menită să ducă la creşterea producţiilor obţinute.

Fauna
Alături  de soluri şi vegetaţie, fauna constituie un element important al cadrului natural, care

reflectă, prin răspândirea ei, diversitatea condiţiilor fizico-geografice.
Fauna întâlnită pe teritoriul comunei  este cea caracteristica pădurii de stejar, cuprinzând un

număr mare de păsări, mamifere, reptile şi mai pufin faună acvatică.
Dintre mamifere întâlnim : vulpea, , iepurele, veveriţa viezurele, şi altele.
Păsările cântătoare care populează padurea şi  crângul  din apropirea satelor  sunt  :pitigoiul,

cinteza,  gaiţa,  ciocănitoarea,  porumbeii  sălbatici  şi  guguştucii,  iar  dintre  răpitoare  :  uliul,  eretele,
cucuveaua etc.

Ca reptile amintim : şopârla, guşterul şi şarpele
In acest biotop trăiesc şi foarte multe insecte, care au o arie de distributie mult mai largă.
Flora şi fauna din comuna, protejata în mod deosebit în ultimii ani, prezintă o mare valoare

economică.  Fructele  de  pădure  fragul,  smeura,  măceşele,  murele  precum  şi  o  serie  de  plante
medicinale :  sunătoarea, coada şoricelului, muşeţelul, menta, etc., sunt valorificate. 

O suprafata mai mica de 1% din  padurile si habitatele acestora din partea estica a teritoriului
administrativ al comunei au fost declarate arie naturala protejata de interes comunitar ,respectiv: 

ROSCI0344 Pădurile  din Sudul Piemontului  Cândești a fost  desemnat  sit  de importanță
comunitară prin Ordinul  ministrului  mediului  și  pădurilor nr.  2387/2011, pentru modificarea Ordinului
ministrului mediului și  dezvoltării  durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală
protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura
2000 în România.
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Suprafața totală a sitului este de  4313 ha,  în regiunea biogeografică continentală și include
păduri, teren arabil, așezări umane, pajiști și râuri.

ROSCI 0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești se află în Regiunea de dezvoltare III Sud
Muntenia, pe teritoriul administrativ al judeţului Dâmbovița, pe raza comunelor: Lucieni 19%, Ludești
19%, Gura Foii 19%, Mănești 12%, Crângurile 10%, Cobia 6%, Hulubești  2%, Raciu  1%, Tătărani
1%. 

Principalele  clase de habitate  din  sit  sunt  pădurile  de foioase -  97%, pajiştile  seminaturale
umede - 2%, apele dulci continentale curgătoare - 1%. 

Importanţa sitului Natura 2000 ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești este dată
de prezența a 7 habitate Natura 2000 și a 3 specii de nevertebrate de importanță comunitară. 

2.4.2. Funcţiuni economice
Exploatări agricole organizate
Deși înainte de 1989 existau pe raza comunei Raciu atât un CAP cât și o fermă pomicolă apar -

ținând  IAS Lucieni, după Revoluție și retrocedarea terenurilor către foștii proprietari nu s-a mai reușit
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 Șuța 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 îngrășare porcine, clădirile mai au ca
funcțiuni secundare acelea de bucătărie furajeră, buncăre furaje, spații administrative și de conducere
procese, spații sociale, dar  și de bazin vidanjabil sub hală. 

Silvicultură şi vânătoare
Pădurile  ocupă o suprafață  însemnata de 631 ha în  comuna Raciu,  fiind în  acest  moment  în

totalitate în proprietate privată. Se urmărește, pentru protejarea mediului, împădurirea unei suprafețe
minime de 50 ha.

Industrie
Principalul actor economic de pe raza comunei Raciu este Stația Conpet Siliștea. Aceasta a fost

înființată  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 în prezent în sistem automatizat. 

Industria prelucrătoare este reprezentată în comuna Raciu doi  agenţi  economici  cu obiecte de
activitate dulgherie/tâmplărie şi fabricare mobilă. 

Alţi  6  agenţi  economici  au  ca  obiect  de  activitate  fabricarea  articolelor  textile,  iar  industria
alimentară este reprezentată de SC Incontro Prod cu obiect de activitate fabricarea pâinii/produselor de
patiserie.

Turism
Una dintre resursele cele mai importante, nedezvoltată însă, este cea a agroturismului. Distanța

mică, aproximativ 17 km de orașele Târgoviște și  Găești,  face ca localitatea să fie o destinație de
weekend facilă pentru cei care vor să scape, mai ales în anotimpul călduros, de arșiță 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 Târgoviște,
cei care, în colaborare cu Primăria Comunei Raciu, au organizat în fiecare an, începând din 2011, un
festival de muzică rock la care au participat peste 200 de împătimiți ai motoarelor din țară și străinătate.
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Întâlnirea avut și o latură caritabilă, biletul de intrare fiind constituit din jucării care au fost ulterior donate
unui Centru de copii de la Găești.

DISFUNCTIONALITATI:
- lipsa unitatilor de cazare
- lipsa resurselor umane cu pregatire in domeniul serviciilor turistice
- inexistenta unor forme de promovare a comunei pentru cresterea numarului de

turisti pe teritoriul acesteia.

2.5. POPULATIE. ELEMENTE DEMOGRAFICE SI SOCIALE

Conform datelor furnizate de  INS, la 1 ianuarie 2016 populatia comunei Raciu era de 3269
locuitori. Conform rezultatelor recensamantului din 2011, populatia stabila totala a comunei era de 3464
locuitori, ceea ce reprezinta 0,014% din populatia Romaniei si 0,62 % din populatia judetului Dambovita.

Pentru o mai buna intelegere a problemelor sociale cu care se confrunta comuna Raciu, trebuie
relevate  cateva  aspecte  precum:  evolutia  populatiei,  structura  populatiei  dupa  diverse  criterii,
problemele legate de resursele si piata fortei de munca.

Evolutia populatiei

Analiza se va face cu populatia inregistrata la recensaminte si date statistice. In 2016, populatia
cu domiciliul stabil in comuna era de 3269 persoane.

Evolutia populatiei la 1 ianuarie:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2904 2927 3004 3083 3171 3213 3256 3272 3283 3269
             © 1998-2016 Institutul Naţional de Statistică 

Evolutia populatiei cunoaste un trend crescator. Populatia comunei se afla in crestere, crescand
cu un procent de 11,16% in perioada de timp analizata.

Prin comparatie, in intervalul 2007-2016, la nivel national si judetean se inregistreaza scaderi in
volumul populatiei, astfel:

 Romania Dambovita Raciu
2007 22582773   540137    2904 
2008 22561686   538712   2927 
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2009 22541941  538404   3004 
2010 22516004  537994   3083 
2011 22480599  537416   3171 
2012 22433741  536430  3213 
2013 22390978  535442  3256 
2014 22346178 533057  3272 
2015 22298253 530984  3283 
2016 22241718 528426  3269 
Diferenta absoluta -341055 -11711 365
Diferenta relativa -1,53% -2,21% 11,16%

Numărul de gospodării pe sate a avut următoarea evoluţie:
Sat 2012 2013 2014 2015 2016
Raciu 442 443 440 441 438
Siliştea 270 271 268 264 265
Şuţa Seacă 273 275 268 266 267

Satul Raciu asimilează cea mai mare parte a populaţiei comunei, respectiv 45%.

Densitatea populatiei

Densitatea populatiei, comparata:

recensamant
2011

România Dambovita Raciu
Numărul
locuitorilor

Locuitori
/km2

Numărul
locuitorilor

Locuitori
/km2

Numărul
locuitorilor

Locuitori
/km2

20121641 84,4 518745 127,95 3464 130,71
              Sursa: Recensamant 2011

Structura pe sexe

Structura pe sexe a populatiei comunei Raciu este aceeasi cu cea la nivel national si judetean,
ponderea populatiei feminine fiind mai mare decat ponderea populatiei masculine, ramanand constant
proportionala in anii de analiza (recensamant 2011: 50,55% femei si 49,45% barbati).
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la 1 iulie: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total 2904 2927 3004 2083 3171 3213 3256 3272 3283 3269
Masculin 1428 1435 1482 1517 1570 1596 1616 1612 1618 1629
Feminin 1476 1492 1522 1566 1601 1607 1640 1660 1665 1640

             Sursa: INS, Directia de statistica judeteana Dambovita

Structura pe varste

Distribuţia  detaliată  pe  sexe  şi  grupe  mici  de  vârstă  este  cea  care  arată  mărimea
comparativă  a  cohortelor  generaţionale  (câte  5  generaţii)  exprimată  grafic  prin  piramida vârstelor.

Piramida varstelor pe sexe in comuna Raciu
-recensamant 2011-

Analiza piramidei varstelor arata urmatoarele fenomene demografice in desfasurare:
* O baza largita reprezinta o viitoare generatie de tineri numeroasa. 
*  Populatia activa are o pondere de 60,36% din totalul  populatiei,  ceea ce reprezinta o importanta
resursa de munca. Generatia 35-39 este in prezent cea mai numeroasa (9,49%), cu accent pe populatia
masculina. 
* Varful ingust indica in 2011 o populatie varstnica scazuta.
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* Se remarca o inferioritate numerica a grupei 45-64 ani fata de grupa 0-19, ceea ce inseamna ca
inlocuirea generatiilor se poate realiza cu succes, raportul de substitutie fiind de 113,21%.

Conventional,  se considera ca
o populatie este tanara, daca proportia
populatiei  varstnice este  mai  mica  de
7%;  procesul  de  imbatranire
demografica este în desfasurare daca
ponderea  populatiei  varstnice  este
cuprinsa între 7% si 12%, iar o pondere
mai  mare  de  12%  corespunde  unei
populatii  imbatranite  demografic
(ponderea populatiei  adulte prezinta o
stabilitate relativa în timp). In comuna
Raciu,  ponderea  populatiei  varstnice
era  de  14,90%,  ceea  ce  arata  o
populatie imbatranita.

Copiii si tinerii de pana la 19 ani si populatia peste 65 ani compun aproape 40% din populatia
comunei, ceea ce reprezinta populatie inactiva si cu risc social ridicat.

Structura etnică şi religioasă 

Pentru  caracterizarea  structurii  etnice  s-au  folosit  datele de la recensamantul din 2011.
În  ceea  ce  priveşte  structura  etnică  a  populaţiei  comunei  Raciu,  romanii reprezinta

98,44%  din  totalul  populatiei  inregistrate,  alta  etnie  nemaifiind  declarata  cu  ocazia
recensamantului.
Etnie nr %

Romani 3410 98,44

Romi 22 0,63

Informatie
nedisponibila

29 0,83

Structura religioasă a populaţiei  era reprezentată majoritar de ortodocşi (97,07%), urmaţi  de
adventiştii de ziua a şaptea (0,64%) si penticostala (0,32%).
Religie Nr %

Ortodoxa 3364 97,11

Crestina dupa Evanghelie 4 0,11

Adventista de ziua a saptea 62 1,78

Musulmana 3 0,08

Informatie nedisponibila 29 0,83

Dinamica populatiei
Miscarea naturala a populatiei
Miscarea naturala a populatiei este una din componentele care determina cresterea populatiei,

alaturi de miscarea migratorie. Miscarea naturala surprinde doua fenomene demografice: natalitatea si
mortalitatea.
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Rata natalitatii reprezinta numarul de copii nascuti intr-o perioada de timp determinata (1 an) la
1000 de locuitori. Natalitatea este un fenomen demografic supus transformarilor mediului economic si
social.  Astfel,  aceasta  este  influentata  de declinul  economic care afecteaza familia  si  relatiile  între
membrii familiei. 

POPULATIA  LA  1
IANUARIE  (STA-
BILA)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total 2895 2904 2927 3004 3083 3171 3213 3256 3272 3283

femei 1431 1476 1492 1522 1566 1601 1617 1640 1660 1665

barbati 1464 1428 1435 1482 1517 1570 1596 1616 1612 1618

MISCAREA NATURALA
Nascuti vii 12 8 22 18 29 17 27 23 29 17
Decedati - total 34 18 7 19 16 10 27 23 36 35
Spor natural -22 -10 15 1 13 7 0 0 -7 -18
PROPORTII LA 1000 LOCUITORI
Nascuti vii 4,15 2,75 7,52 5,99 9,41 5,36 8,4 7,06 8,86 5,18
Decedati - total 11,74 6,2 2,39 6,32 5,19 3,15 8,4 7,06 11 10,66

Spor natural -7,6 -3,44 5,12 -0,33 4,22 2,21 0 0 -2,14 -5,48
Sursa: INS, Directia de statistica judeteana Dambovita

Rata natalitatii (nascuti vii la 1000 locuitori) in comuna Raciu, cu toate ca aici cifrele oscileaza
intre valori mici si valori mari, ultimul an de analiza aratand o rata a natalitatii mare.

O rata scazuta a natalitatii are cauze multiple, dar dintre ele se detasează veniturile reduse,
lipsa locurilor de munca si migrarea populatiei feminine tinere.

Sporul  natural  (+/-  Sn = Nascuti  vii  -  Decese)   in  intervalul  2006-2014 este  preponderent
negativ in perioada de analiza, ceea ce indica o tendinta demografica usor negativa a comunei.

Rata sporului natural al populatiei la 1000 de locuitori, la nivel national si judetean (mediu rural)
pentru aceeasi perioada:
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Rata sporului natural este negativa in mediul rural, atat la nivel national, cat si la nivel judetean,
cifrele fiind comparabile, media osciland in jurul cifrei -1. In comuna Raciu rata sporului natural este mult
mai mica, cu fluctuatii intre -7,6 (in 2006) si 5,12 (in 2008).

Miscarea migratorie
Migratia  interna,  la  nivel  national,  chiar  daca  nu  influenteaza  volumul  total  al  populatiei,

provoaca importante mutatii in structurile dupa varste si sexe ale populatiei, dar si in profil  teritorial-
administrativ, la nivelul judetelor si al localitatilor.

Migratia  poate  fi  cuantificata  prin  soldul  migratoriu,  calculat  ca  diferenta  intre
stabilirile de domiciliu in localitate si plecarile cu domiciliu din localitate.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total 2895 2904 2927 3004 3083 3171 3213 3256 3272 3283
MISCAREA MIGRATORIE
Nr persoane stabilite 3 8 4 4 2 3 2 2 1 0
Nr persoane plecate 3 9 8 7 13 12 12 9 13 55
Sold migratoriu 0 -1 -4 -3 -11 -9 -10 -7 -12 -55
PROPORTII LA 1000 LOCUITORI
Persoane stabilite 1,04 2,75 1,37 1,33 0,65 0,95 0,62 0,61 0,31 0,00
Persoane plecate 1,04 3,10 2,73 2,33 4,22 3,78 3,73 2,76 3,97 16,75

Spor migratoriu 0,00 -0,34 -1,37 -1,00 -3,57 -2,84 -3,11 -2,15 -3,67 -16,75
© 1998 - 2016 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Sporul migratoriu este un indicator al potentialului de atractivitate al unei localitati, in comuna
Raciu înregistrându-se exclusiv valori negative.  
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Bilanţul real al populaţiei 
 
 Bilanţul (soldul) real al populaţiei se obţine prin însumarea soldului mişcării naturale
cu cel al  mişcării  mecanice  a  populaţiei,  şi  determină  dinamica  globală  a  populaţiei
teritoriului  supus studiului.  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
rata sporului natural -7,6 -3,44 5,12 -0,33 4,22 2,21 0 0 -2,14 -5,48
rata soldului migrator 0,00 -0,34 -1,37 -1,00 -3,57 -2,84 -3,11 -2,15 -3,67 -16,75
rata bilantului real -7,60 -3,78 3,75 -1,33 0,65 -0,63 -3,11 -2,15 -5,81 -22,23

Bilanţul real al populaţiei arată oscilaţia valorilor negative pentru perioada 2006-2014.

Resurse umane
Resursele de munca ale comunei constau in populatia feminina din grupele de varsta 16-54 ani,

populatia masculina 16-59 ani si persoanele active peste aceste grupe de varsta. Populaţia cu vârstă de
muncă din comuna Raciu era 2091 persoane, respectiv 60% din total (recensământ 2011).

Numărul mediu de salariați:
Anul
2006

Anul
2007

Anul
2008

Anul
2009

Anul
2010

Anul
2011

Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

121 89 128 102 102 135 120 97 96 95
Sursa: © 1998 - 2016 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Conform datelor statistice, numarul de someri inregistrati la sfârșitul lunii septembrie 2016 a fost
de 87, dintre care 33 de sex feminin.

DISFUNCTIONALITATI
 Lipsa locurilor de munca
 Somaj ridicat.
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2.6. CIRCULATIA

Drumul Național 72 Găești  – 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 Găești în
partea de sud-vest cât și cu municipiul Târgoviște în partea de nord-est.

Legătura dintre satele Șuța Seacă și Raciu se face prin intermediul DJ 702 B, având lungimea,
pe teritoriul comunei Raciu, de 7 km – drum betonat. 

Legătura dintre satele Raciu și  Siliștea se face prin DC 64 A, în lungime de 2 km – drum
asfaltat. De asemenea, legătura dintre Satul Siliștea și comuna Perșinari se face prin Șoseaua Nouă
Siliștea – Perșinari, 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
această 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  faptul  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  faptul  că
mai mulţi cetăţeni purtând numele de
familie  Rifocel  locuiesc  pe  această
stradă

10.

Intrarea  Crivăţ
(pietruită)

De la Ion Constantin la Soare
Dumitru

Denumirea  provine  de  la  faptul  că
mai mulţi cetăţeni purtând numele de
familie  Crivăţ  locuiesc  pe  această
stradă

11. Intrarea  Vlaicu De  la  Sandu  Marin  până  la Denumirea  provine  de  la  faptul  că
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(pietruită) Dragomir Vasile 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  faptul  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  faptul  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

5.

Strada  Voiculeşti
(pietruită)

De  la  Badea  Marin  la
Georgescu Gheorghe

Denumirea  provine  de  la  faptul  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  faptul  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  faptul  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  faptul  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  faptul  că
mai mulţi cetăţeni purtând numele de
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Nr.
Crt.

Denumirea  atribuită
străzii

Delimitată de la – 
până la …

Motivaţia denumirii

familie  Pantilin  locuiesc  pe  această
stradă

SATUL SILIŞTEA
Nr.
Crt.

Denumirea atribuită
străzii

Delimitată de la – 
până la …

Motivaţia denumirii

1.

Strada  Şoseaua
Nouă  Siliștea  –
Perșinari (pietruită)

Ieșirea  din  satul  Siliștea  –
până  la  granița  cu  comuna
Perșinari

Denumirea  provine  de  la  faptul  că
şoseaua a fost construită recent

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  faptul  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  faptul  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  faptul  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  faptul  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  faptul  că
mai mulţi cetăţeni purtând numele de
familie  Cişu  locuiesc  pe  această
stradă

11. Intrarea  Adacă
(pietruită)

De la Stoica Gheorghe până
la Badea Ştefan

Denumirea  provine  de  la  faptul  că
mai mulţi cetăţeni purtând numele de
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Nr.
Crt.

Denumirea atribuită
străzii

Delimitată de la – 
până la …

Motivaţia denumirii

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  faptul  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

Valea Seacă (HR 51) Sat Şuţa Seacă Pod pe Strada Cataria
Valea Seacă (HR 51) Sat Şuţa Seacă Pod pe DJ 702 B Biserică
Valea Seacă (HR 51) Sat Raciu Pod pe DC 64 A Coborâş
Şuţa Seacă (HR 61) Sat Raciu Pod pe Strada CAP
Şuţa Seacă (HR 61) Sat Raciu Pod pe DJ 702 B Moară Gherbăluţă
Şuţa Seacă (HR 61) Sat Raciu Pod pe DC 64 A Biserică
Şuţa Seacă (HR 61) Sat Siliştea Pod pe Strada Stație Conpet

             Intersecţii de străzi
Intersecţiile  atât  de  pe  teritoriul  comunei  Raciu  cât  şi  ale  satelor  componente  sunt

nesistematizate.
Transportul în comun, de tranzit şi de marfă
Transportul local este asigurat prin microbuze şi autobuze ale celor două firme particulare de

transport care fac legătura între comuna Raciu şi oraşele Târgovişte şi Găeşti. Pe raza localităţii îşi mai
desfăşoară activitatea de transport pentru angajaţii proprii alte firme aparţinând regiei de exploatare a
petrolului şi protecţie şi pază.

  Parcaje
In comuna Raciu nu sunt locuri publice de parcare, stationarea autovehiculelor facandu-se in

lungul strazilor.
Numai  unitatile  economice  posesoare  de  mijloace  de  transport  au  amenajate  in  incinta

platforme de parcare.
DISFUNCŢIONALITĂŢI:
Din  analiza  datelor  existente,  a  normelor  tehnice  în  vigoare  pentru  proiectarea  străzilor,

intersecţiilor, profilurilor caracteristice, parcajelor etc., şi din discuţiile cu factorii locali de specialitate s-
au evidenţiat o serie de disfuncţionalităţi, semnalându-se cu precădere următoarele:
- nu toate profilele transversale ale străzilor corespund din punct de vedere tehnic noilor STAS-uri;
- discontinuitatea trotuarelor;
- iluminat stradal insuficient;
- traficul eterogen (tractoare, căruţe, biciclişti,  automobilişti şi pietoni) generează accidente rutiere în
special pe timp de noapte;
- străzi înguste care necesită lărgire;
- intersecţii neamenajate;

- lipsa de parcaje amenajate aferente principalelor dotări ale comunei, în zonele de interes social şi
comercial.

2.7.INTRAVILANUL EXISTENT. ZONE FUNCTIONALE.  BILANT TERITORIAL
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 Repartitia zonelor functionale se analizeaza pe doua trepte de teritoriu, in cadrul teritoriului
administrativ al comunei Raciu si in cadrul intravilanului localitatii.

Aceasta abordare este indispensabila deoarece partile ce compun intravilanul cuprind o serie
de trupuri raspandite in teritoriu.

Comuna  Raciu  se  intinde  pe  o  suprafata  de 2494,98  ha,  conform  conform  Registrului
Electronic al Limitelor Unitatilor Administrativ-Teritoriale, cu un intravilan aprobat de 231,50 ha.

Bilantul teritorial s-a intocmit prin planimetrarea electronica a intravilanului actual, transpus pe
suport topografic nou si ca exista o diferenta in plus de  14,71 ha intre suprafata totala cuprinsa in
intravilanul aprobat in PUG anterior si suprafata rezultata acum, 246,21 ha. 

Limita  intravilanului  existent  aprobat  se  regaseste  in  plansele  nr.  “2.  Situatia  existenta,
disfunctionalitati” - unde este prezentata in detaliu structura functionala existenta a comunei.

In plansa  “1. Incadrare in teritoriu", se poate vedea forma unitatii de baza si amplasarea ei in
relatie cu marile axe de comunicatie rutiera  ale teritoriului administrativ al comunei.

In bilantul teritorial al suprafetelor de teren cuprinse in intravilanul existent aprobat, se prezinta
structura functionala existenta pentru comuna Raciu si trupurile apartinatoare:

ZONE FUNCTIONALE

SITUATIA EXISTENTA

TOTAL

Supraf.
(Ha)

Supraf.
(%)

LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 206,40 83,83%

ZONA UNITATI AGRICOLE/ZOOTEHNICE 1,05 0,43%

ZONE INDUSTRIALE SI DEPOZITE 7,93 3,22%

INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES PUBLIC 1,71 0,69%

CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT - STRAZI 22,08 8,97%

GOSPODARIRE COMUNALA, CIMITIRE 0,94 0,38%

ZONA ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA 0,17 0,07%

APE 0,01 0,00%

SPATII PLANTATE, AGREMENT, SPORT 0,87 0,35%

TERENURI FORESTIERE 4,44 1,80%

TERENURI NEPRODUCTIVE 0,61 0,25%

ZONE MIXTE - LOCUINTE SI SERVICII 0,00 0,00%

TOTAL 246,21 100%

Zona pentru locuințe
Zona este caracterizată de funcţiunea rezidenţială de densitate mică – predominant locuinţe

unifamiliale – însoţite de anexe şi suprafeţe agricole, şi parcelar de tip rural, dezvoltat spontan de-a
lungul căilor de comunicaţie principale. Spatiul de locuit al comunei Raciu, prezintă caracteristici proprii
asezărilor rurale de deal-munte, traversate de ape curgătoare, ceea ce face ca înăltimea clădirilor să fie
scăzută.  

Cel mai vechi model de locuinţă, din care s-a mai păstrat un exemplar, este acela al casei cu
cerdac parţial, fără parmalâc, având două sau trei încăperi. Pe una din laturile scurte poate avea o de-
pendinţă (chelarul, bucătăria de vară, magazie). Acoperişul este în patru ape şi orientarea spre sud a
faţadei principale. 

Există însă în toate satele comunei câteva case cu arhitectură tradițională specifică, reprezen-
tative  pentru perioada de început de secol XX, când locuitorii din Şuţa Seacă aveau o bogată tradiţie
în valorificarea lemnului ce se evidenţia în construcţia şi  decoraţia caselor şi împrejmuirilor curţilor.
Astăzi porţi din lemn sculptate nu mai există în Raciu, însă pe străzi mai atrag privirea case cu cerdac
cu parmâlc din lemn marcat prin decoraţii simple verticale, colorate, trafor de lemn la partea superioară
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a stâlpilor de susţinere, sau la registrul superior al cornişei. Şi ferestrele atrag atenţia printr-o lucrătură
complexă în lemn la tâmplărie.

Ulterior, casele au preluat volumetria și jocul fațadelor caselor tradiționale, exprimate în zidărie
și cu aport de culoare în zugrăveală.

Fondul  de locuinte a crescut progresiv in perioada 2006-2015, cu 224 de locuinte, aceasta
reprezentand o crestere de 16,6%.

FOND LOCATIV 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Locuinte existente – total
- numar 1346 1365 1383 1395 1409 1505 1523 1554 1559 1570

Suprafata locuibila – total
-mp 47589 48547 50047 51048 51954 62890 63996 66230 66767 67713

Sursa: © 1998 - 2016 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA  

Ritmul de construire este dat de numarul de autorizatii de construire eliberate, astfel evoluţia
autorizaţiilor de construire eliberate este următoarea:  

Categorii  de
constructii

Anul
2006

Anul
2007

Anul
2008

Anul
2009

Anul
2010

Anul
2011

Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Cladiri  reziden-
tiale  (exclusiv
cele pentru co-
lectivitati)

32 24
58

18 17
66

20 18
80

30 24
78

42 28
88

15 16
19

20 16
96

15 27
39

15 15
77

19 24
42

Cladiri adminis-
trative 1 19

0

: : : : : : : : : : : : : : : : : :

Alte cladiri (ho-
teluri  si  cladiri
similare,  cladiri
pentru  comert
cu  ridicata  si
cu  amanuntul,
etc) 1 48 : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Alte cladiri

: : : : : : : : : : 1 22
2

: : 1 14
45

: : : :

© 1998 - 2016 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Zona pentru instituţii şi servicii
Zona  este  alcătuită  din  instituţii  şi  servicii  publice,  ce  funcţionează  în  clădiri  dedicate  sau

comune, astfel:
- Instituţii administrative
- Educaţie
- Sănătate şi asistenţă socială
- Cultură
- Culte

Educație
În prezent, în comuna Raciu funcţionează Unitatea Școlară cu Personalitate Juridică Raciu  ce

are în componență următoarele instituţii de învățământ:
 Școala  Gimnazială  Raciu  funcţionează  în  două  corpuri,  A  şi  B,  în  total  653  mp suprafaţă

construită. Corpul A datează din 1974, corpul B din 1980, ambele fiind reabilitate în 2007. Ca
dotări are 5 clase, un laborator sală de sport şi teren de sport amenajat cu suprafaţa de 180 m².
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 Școala Gimnazială Șuța Seacă funcţionează într-o construcţie P cu suprafaţa construită 476 m²
construită în 1963 şi reabilitată în 2014. Are 6 clase, un laborator, sală de sport şi teren de sport
cu suprafaţa de 180 m².

 Școala  Primară  Siliștea  funcţionează  într-o  construcţie  P  din  1973  reabilitată  în  2008,  cu
suprafaţa construită de 224 m². Are 3 clase, nu are sală de sport şi nici teren de sport.

 Grădinița cu program normal Raciu, construcţie P din 1956, suprafaţa construită 108 m², are în
prezent 2 gupe de câte 13 copii. 

 Grădinița cu program normal Șuța Seacă funcţionează într-o construcţie P din 1956 reabilitată
în 2014, suprafaţa construită 260 m², are o singură gurpă cu 16 copii.

 Grădinița cu program normal Siliștea funcţionează într-o construcţie P din 1950 reabilitată în
2008, suprafaţa construită 140 m², are două gurpe de câte 12 copii. 

Toate aceste unități de învățământ au fost reabilitate și modernizate prin strădania administrației
publice locale. Ele beneficiază de mobilier școlar nou, telefonie, cablu tv și internet. 

Unitatea Școlară cu Personalitate Juridică Raciu este condusă de un consiliu de administrație iar
din punct de vedere metodologic este subordonată Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița.

Evoluția populației școlare și a personalului didactic în comuna Raciu:
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

POPULATIA SCOLARA
Total 362 455 474 474 466 434 429 421 392 372
Copii inscrisi in gradinite : 99 119 117 110 96 99 77 78 70
Elevi inscrisi in invatamantul primar 188 177 165 163 149 143 155 171 149 137
Elevi  inscrisi  in  invatamantul
gimnazial 

174 179 190 194 207 195 175 173 165 165

PERSONAL DIDACTIC
Total 32 29 39 41 32 31 28 29 34 35
Invatamant prescolar : 4 5 5 5 5 5 5 5 5
Invatamant primar 12 10 12 12 9 9 9 10 9 9
Invatamant gimnazial 20 15 22 24 18 17 14 14 20 21

© 1998-2015 Institutul Naţional de Statistică     

Populația școlară sporește în perioada de analiză cu 2,8%, și, în consecință și numărul de
cadre didactice.

Sanatate si servicii sociale
În anul 2011 a fost inaugurat în satul Siliștea un modern Centru Medical care găzduiește, 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 Siliștea funcționează, într-o altă locație, și un punct farmaceutic.
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 același sat se mai găsește și un
punct farmaceutic. 

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 întocmit 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 încetare alocații de susținere;
30 anchete sociale pentru comisia de încadrare în  grad de handicap, prevăzută de Legea nr.
448/2006;
36 dosare indemnizații persoane cu handicap;
75 cereri de acordare a ajutorului de încălzire;
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22 cereri pentru acordarea unui ajutor de urgență;
15 de anchete sociale pentru acordarea burselor de către școli;
52 dosare de ajutor social;
45 adeverințe emise de compartimentul de asistență socială. 

Cultura și culte
Căminul Cultural Raciu
Aflat actualmente în modernizare și  extindere, după finalizare va găzdui atât Biblioteca Publică

Raciu, cât și activitatea formației de dansuri populare ”Șipotul” dar și un muzeu etnografic. 
Biblioteca Publică Raciu
Biblioteca  publică  Raciu  a  fost  înființată  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 înființării,  colecţiile bibliotecii  erau alcătuite dintr-un număr de 400 de documente
provenite din transferul de carte, realizat de biblioteca comunală Lucieni,   după înființarea 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:  împrumut  la  domiciliu,  informaţii  de  toate  tipurile,  prelungirea
termenului de împrumut 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  desfășoară  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  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 în afara ei, 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 încât 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 înființarea 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.
Voluntarii  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 îmbunătăți comunicarea în echipă.

În urma acestui proiect, Biblioteca Raciu a reuşit să ofere unui număr de 6 voluntari din comună 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.

Așezămintele religioase de raza comunei Raciu sunt următoarele:
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 Biserica Creștin Ortodoxă din satul Raciu purtând hramul „Sf. Nicolae” – construită în 2010 cu o
suprafaţă de 240 m².

 Biserica  Creștin  Ortodoxă  din  satul  Raciu  purtând  hramul  ”Sf.  Apostoli  Petru  și  Pavel”  –
construită în 1913, are o suprafaţă de 126 m² şi se află în stare bună.

 Biserica Creştin Ortodoxă „Sf. Nicolae” din satul Şuţa Seacă, str Principală, nr 93. Construită în
1943, suprafaţă construită 96 m².

 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 lăcaș de cult creștin ortodox
din satul Raciu. 

Administratia publica locala
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.

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,
îndeplinind, totodată, şi alte atribuţii prevăzute în legi speciale şi în Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

Zona pentru spaţii verzi
Deși  nu există amenajat niciun parc propriu-zis,  pădurile ce înconjoară comuna Raciu pot fi  o

alternativă plăcută pentru iubitorii de drumeții.
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 Coborâș, din satul Raciu, și la Grădinița Raciu.
În satele Raciu și Șuța Seacă există terenuri de fotbal amenajate. Primăria are în plan construirea

unei baze sportive în satul Șuța Seacă, existând și un studiu de fezabilitate în acest sens.

2.8. ZONE CU RISCURI  NATURALE  

Riscul seismic
Cutremurele de pamant,cunosc in tara noastra o frecventa deosebita(intre 1901 si 2000 au fost

peste  600  cutremure)  si  chiar  de  intensitate  mare(1940-magnitudine-,7;1977,magnitudine-7,2;1986-
magnitudine-7;1990  magnitudine-6,7).  Acestea  au  focarul  in  zona  Vrancea,la  Curbura  Carpatilor,la
adancimi  cuprinse  intre  100  si  200  km  (focare  intermediare)  pe  asa-numitul  plan  Benioff.Zona
corespunde  unei  parti  din  regiunea  in  care  se  produce  subductia  microplacii  Marea  Neagra  in
astenosfera proces insotit de acumularea lenta de energie seismica si de descarcari bruste,violente,la
intervale de 30-50 ani. Pentru un timp indelungat riscul seismic se aprecieaza prin perioada de revenire
a  unui  cutremur  cu  anumita  intensitate  sau  magnitudine si  prin  calcularea  energiei  seismice  medii
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anuale si compararea ei cu energia eliberata pe an.Riscul seismic creste atunci cand energia seismica
anuala este mai mica decat energia seismica medie.

Din analiza datelor existente pentru zona  rezulta ca intensitatea maxima observata a fost IA =
8,6 (MSK) si s-a datorat puternicului cutremur intermediar care s-a produs in zona Vrancea  in anul
1802.  Se  evidentiaza  faptul  ca  si  pentru  cutremurele  din  1940 si  1977  care  s-au  produs  in  zona
Vrancea, intensitatiile in amplasament au fost ridicate: IA = 8,0 (1940) si IA = 7,9 (1977).

In  concluzie,  se  poate  estima  ca  intensitatea  maxima  posibila  in  amplasamentul  viitoarei
constructii, poate fi:

IA = 8,0 – 8,2 (MSK)
Acestei valori de intensitate i se poate asocia o valoare a acceleratiei de:

aHmax = 0,26 g
De mentionat, ca aceasta valoare a acceleratiei poate fi atinsa in cazul producerii unui cutremur

intermediar din zona Vrancea, comparabil cu cel produs in 4 martie 1977 care a avut magnitudinea Ms
= 7,2 (scara Richter). 

Conform macrozonarii  seismice dupa codul de proiectare seismic privind zonarea de varf  a
acceleratiei terenului pentru cutremure avand IMR(perioada medie a intervaluilui de revenire de 100
ani").

Valoarea  de  vârf  a  acceleraţiei  pentru  componenta  verticală  a  mişcării  terenului  a vg se
calculează astfel:
avg=0,7 ag , unde:

avg – accelaraţia terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontală a mişcării terenului);
ag – accelaraţia terenului pentru proiectare (pentru componenta verticală a mişcării terenului).
Conform  Normativ  P100-1/2013  pentru  protectia  antiseismica  a  constructiilor,din  punct  de

vedere seismic zona  se caracterizeaza prin urmatoarele elementele :
- Coeficient "ag"=0,30
- Perioada de colt a spectrului de rasuns "Tc=1,00" 

            Conform STAS 11 100/1993, se situeaza in interiorul izoliniei   de intensitate macroseismica I =
71 (sapte) pe scara MSK unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 100 ani.
           
Risc de instabilitate 

Teritoriul  administrativ  al  comunei  Raciu  este  o  zona  cu  risc   redus la  alunecari  de  teren
conform Hartii de hazard la alunecari de teren al judetului Dambovita.

Conform Legii 575 din 2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national –
Sectiunea a  V –a Zone de risc natural localitatea este incadrata ca zona de risc redus la alunecari de
teren.

Zonele de risc de instabilitate sunt cele de eroziune de mal ce se manifesta vicinal acumularii
Vcaresti si a paraurilor Suta si Suta Seaca.

Risc de inundabilitate
Geneza viiturilor este legata de regimul precipitatiilor.Marea majoritate s-au produs ca urmare a

ploilor torentiale cu intensitate mare (viituri  pluviale )  in timp ce viiturile  pluvio-nivale si  nivale au o
frecventa mai mica si afecteaza mai ales afluientii.Aerul cald  produce topirea zapezilor, ridicand gradul
de umplere a retelei hidrografice. Viiturile pot fi aduse de unul, sau mai multi, sau de toti acesti factori
cumulati. 

Conform Legii 575 din 2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national –
Sectiunea a  V –a Zone de risc natural localitatea este incadrata ca zona de risc la inundatii.

Scurgerea maxima este declansata in general  de ploi in  intervalul mai-noiembrie,de topirea
zapezilor(primavara) sau de suprapunerea celor doua fenomene(2005).  

Scurgerea maxima este declansata in general  de ploi in  intervalul mai-noiembrie,de topirea
zapezilor(primavara) sau de suprapunerea celor doua fenomene(2005).  
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Viituri mari au avut loc în anii 1975, 1979, 2004, 2005.
Paraurile din zona sunt organisme torentiale debitul lor variind in functie de precipitatii cuvertura

vegetala si substrat.
In  cadrul  domina  alimentarea  pluviala  moderata  i.Topirea  zapezilor  provoaca  ape  mari

primavara si viiturile din acest anotimp(combinate cu ploi)
Alimentarea subterana (sub 25%)are o importanta deosebita cand cea superficiala este mult

diminuata sau inexistenta.Acest tip de alimentare are valori mici (15%).
Inundabilitatea se manifesta temporar si pe suprafete mici ,pe cursul Paraului Suta Seaca ,la

precipitatii extreme, datorita cotei mici a terenurilor vicinale.
Aceste zone au fost evidentiate pe plansele P.U.G.
Pentru teritoriul administrative al comunei, au fost preluate de pe site-ul rowater.ro, benzile de

inundabilitate stabilite in cadrul Directivei 2007/60/CE. 
Hartile de hazard si risc la inundatii au fost intocmite pentru zonele desemnate ca avand un risc

potential  semnificativ la inundatii,  in cadrul  primei etape de implementare a Directivei  2007/60/CE -
evaluarea  preliminara  a  riscului  la  inundatii  care  a  avut  ca  termen  de  raportare  la  Comisia
Europeană - martie 2012 (termen indeplinit de Romania). 

Diminuare a Efectelor  Inundatiilor  (P.P.P.D.E.I.),  bazate pe metode stiintifice  /  avansate de
modelare  hidraulica,  dar  si  pe  rezultatele  unor  metode  simplificate  de  generare  a  curbelor  de
inundabilitate,  aplicate  in  zonele neacoperite  de P.P.P.D.E.I.  Hărtile  de hazard la  inundaţii  prezinta
extinderea zonei inundate, specifică unor debite cu diferite probabilităţi de depăşire. 

Elaborarea hartilor de risc la inundatii s-a bazat pe hartile de hazard la inundatii si pe analiza
datelor privind elementele expuse hazardului si a vulnerabilitatii acestora. In conformitate cu cerintele
Directivei, hărtile de risc la inundaţii indică potenţialele efecte negative asociate şi exprimate în următorii
termeni:  numărul  aproximativ  de  locuitori  potenţial  afectaţi;  tipul  de  activitate  economică  din  zona
potenţial  afectată; instalaţiile IPPC (cf.  anexei  I  a Directivei 96/61/CE privind prevenirea şi  controlul
integrat al poluării), care pot produce poluare accidentală în cazul inundaţiilor; zonele protejate potenţial
afectate, etc. 

Hartile de hazard si risc la inundatii au fost elaborate, conform Directivei 2007/60/CE pentru 3
scenarii de inundabilitate: 

- scenariul cu probabilitate mica (pentru debite maxime cu probabilitate de depasire 0,1% -
respectiv inundaţii care se pot produce o dată la 1000 de ani); 

- scenariul cu probabilitate medie (pentru debite maxime cu probabilitate de depasire 1% -
respectiv inundaţii care se pot produce o dată la 100 de ani); 

- scenariul cu probabilitate mare (pentru debite maxime cu probabilitate de depasire 10% -
respectiv inundaţii care se pot produce o dată la 10 de ani). 

Benzile  de inundabilitate de 0,1% 1% si 10% ,au fost trecute ca linie pe plansa de riscuri
naturale.
            Zonele inundabile identificate pe teritoriul administrativ al comunei au fost evidentiate pe
plansele P.U.G.. 
            Zonele inundabile au o suprafata restransa, vicinal acumularii Vacaresti si aval de acesta pe raul
Dambovita. Acestea nu afecteaza zona de locuit.

Pe teritoriul comunei Raciu reteaua de distributie supratraverseaza cursuri de apa cadastrate
paraul Suta  si paraul Suta Seaca in 4 sectiuni, dupa cum urmeaza acestea sunt supuse riscului la deb -
ite ce ar putea depasi gradele de asigurare luate in calcul la proiectare:

 supratraversare parau Suta, in partea estica a localitatii  Raciu  -  conducta metalica(  L  =
20m ) amplasata la cota 230,00 , montata pe estacada metalica , deasupra cotei grinzii din beton a po-
dului rutier existent ( 228,83 cota mal stang si 228, 75 cota mal drept) .

Valorile debitelor cu probabilitatea de depasire 1% si 5% si respectiv a nivelelor corespunza -
toare acestora sunt Q1% = 80,3 mc/s , H1% = 228,74 m , Q5% = 45,3 mc/s si H5%  = 228,15 m , iar sec-
tiunea aferenta deschiderii podului permite tranzitarea debitelor cu probabilitatea de depasire 1%
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 supratraversare paraul Suta Seaca , in partea sudica a localitatii Raciu, - conducta metalica (
L = 20m ) amplasata la cota 500,59 , montata pe estacada metalica , deasupra cotei grinzii podului de
lemn existent (cota 500,00).

Valorile debitelor cu probabilitatea de depasire 1% si 5% si respectiv a nivelelor corespunza -
toare acestora sunt Q1%  = 67,9 mc/s , H1% = 500,29 m , Q5%  = 38,4 mc/s si H5% = 499,69  m , iar sec-
tiunea aferenta deschiderii podului permite tranzitarea debitelor cu probabilitatea de depasire 1%.

 supratraversare paraul Suta, in partea sudica a localitatii Raciu, - conducta metalica ( L =
15m ) amplasata la cota 226,00 , montata pe estacada metalica , sub cota ( 226,40 ) grinzii podului ex -
istent intre localitatile Raciu si Silistea

Valorile debitelor cu probabilitatea de depasire 1% si 5% sunt Q 1% = 98,0 mc/s si Q5% = 55,4
mc/s.

Capacitatea maxima de tranzitare a debuseului podului in regim liber este de 7,5 mc/s.
In aceasta sectiune stabilitatea conductei de distributie a apei poate fi afectata in cazul unor

debite mai mari de 7 ,5 mc/s, ale paraului Suta .
 supratraversare parau Suta Seaca , in partea estica a Iocalitatii Suta Seaca – conducta met -

alica ( L = 25 m ) amplasata Ia cota 256,40 , montata pe estacada metalica , deasupra cotei grinzii din
beton a podului rutier existent 253,92 cota mal stang si 254,10 cota mal drept.

Valorile debitelor cu probabilitatea de depasire 1% si 5% si respectiv a nivelelor corespunza -
toare acestora sunt Q1%= 52,5 mc/s, H1%= 254,20 m , Q5% = 29,7 mc/s si H5% = 253,80 m , iar sectiunea
aferenta deschiderii podului permite tranzitarea debitelor cu probabilitatea de depasire 1%.

Riscuri climatice
În raport cu aceste caracteristici fizice, ca şi cu predominanţa sezonieră a unui sau altui tip de

masă de aer, în zona se pot distinge următoarele tipuri de hazarduri şi riscuri climatice:
Pentru sezonul cald sunt specifice următoarele fenomene meteorologice: averse de ploaie, ce

pot avea si caracter torenţial, descărcările electrice, vijeliile si grindina. De cele mai multe ori aceste
fenomene sunt asociate.              

Aversele de ploaie pot genera situaţii de risc prin cantităţile însemnate de precipitaţii căzute in
scurt  timp.  În zona nivelul  mediu  anual  al  zilelor  cu precipitaţii  lichide se situează intre 60-80 zile.
Caracterul precipitaţiilor este strici legat de dinamica si structura maselor de aer ce tranzitează aceasta
regiune.

Precipitaţiile atmosferice pot constitui factor de risc meteorologic atunci când depăşesc anumite
cantităţi şi prezintă o intensitate foarte puternică:

Cod roşu - precipitaţii peste 50 l/mp in cel mult o ora, 
                              - sau cantităţi de precipitaţii de cel puţin 80 l/ mp in 3 ore.

Cod portocaliu - cantităţi de precipitaţii peste 35 l/mp in cei mult 1 ora;
                                        - cantităţi de precipitaţii de cel puţin 60 l/mp in 3 ore;

Cod galben  -  cantităţi  de precipitaţii  normal  pentru  regiunea respectiva,  dar  temporar  pot
deveni periculoase pentru anumite activităţi, si anume cantităţi de precipitaţii peste 25 l/mp ia cei mult o
ora,  - cantităţi de precipitaţii de cel puţin 45 l/mp in 3 ore.

Grindina este fenomenul care se manifesta in situaţia unor mişcări convective puternice ale
aerului si devine fenomen meteorologic periculos, ori de câte ori se produc căderi de grindina, chiar
daca nu sunt însoţite de descărcări electrice. Acest fenomen meteorologic devine factor de risc atunci
când se produc căderi de grindina de mari dimensiuni, ori când grindina se aşterne sub forma unui strat
continuu si/sau se produc pagube materiale, 

Descărcările electrice apar in condiţiile unor mişcări convecţie puternice ale aerului şi sunt
înregistrate mai ales in sezonul cald al anului, din luna aprilie pana în luna august. Ele pot fi insolite de
creşterea turbulentei aerului manifestata prin intensificări violente ale vântului care pot avea si aspect
de vijelie. Numărul mediu anual al zilelor in care se înregistrează descărcări electrice este cuprins intre
20-25 zile/an.
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Pentru  sezonul  rece  sunt  caracteristice  fenomenele  meteorologice  periculoase  de
ninsoare sau strat gros de zăpada, viscol, depuneri de gheata pe conductorii aerieni.

Ninsoarea poate constitui  fenomen meteorologie de risc atunci când se produc creşteri  ale
stratului de zăpada cu 50 cm sau mai mult in 24 de ore, determinând înzăpezirea drumurilor si a cailor
ferate, creând pericolul de prăbuşire a acoperişurilor si a unor construcţii.

Căderi mari de zăpadă au avut loc în anii 1954 şi 1994,2012 când stratul de zăpadă a atins
înălţimea  de  1,50-2,00  m.Zonele  de  troienire  sunt  evidentiate  pe  plansa  de  riscuri  natural  si
antropice.Se  recomanda  amplasarea  de  perdele  de  protectie  pentru  a  inlatura  disfunctionalitatile
generate de acest risc.

Viscolul (transport de zăpada la înălţime) se înregistrează atunci când se produce transport de
zăpada deasupra nivelului ochiului observatorului meteo.

Viscolul este factor de risc atunci când ninsorile abundente sunt însoţite de vânt cu viteza mai
mare sau egala cu 16 m/s (viscol puternic), care produce : troienirea zăpezii pe porţiunile deschise de
teren, împiedicând desfăşurarea normală a activităţilor economice.

Viscolul  este  posibil  începând  cu  luna  octombrie,  dar  in  lunile  decembrie,  februarie  se
semnalează cele mai multe cazuri. Acest fenomen meteorologic - poate avea urmări deosebit de grave
pentru viata economica provocând izolarea unor aşezări umane, distrugerea unor construcţii, a reţelelor
electrice si îngreunarea: transporturilor rutiere sau feroviare.                

Depunerile  de  gheata se  produc  pe  sol  sau  pe  diferite  obiecte  (polei,  chiciura,  zăpada
îngheaţă, lapoviţă) si sunt fenomene meteorologice de risc atunci  când prin prezenta lor pot periclita
circulaţia rutiera (polei) sau prin dimensiunile lor pot avaria conductorii aerieni.

Prin producerea fenomenelor de înzăpezire, polei sau blocaje de gheaţă pe cursurile de apă pot
fi afectate: 

• comunicaţiile rutiere pe drumurile naţionale datorită reducerii traficului sau a blocării acestuia
precum si drumurile judeţene / comunale / sătesti si implicit localităţile din zonă în special cele
montane unde se simte lipsa variantelor ocolitoare. Lipsa variantelor ocolitoare si apariţia unor
astfel de fenomene poate conduce la izolarea temporară a unor localităţi. Analizând dispunerea
localităţilor si a drumurilor pot să apară zone izolate în special în partea de sud a judeţului, la
localităţile situate pe drumurile judeţene, dar şi cele din nordul judeţului, zonele de dela şi de
munte, aşa cum s-a întâmplat pe parcursul iernii 2009-2010, unde multe localităţi de pe raza
judeţului au rămas izolate ore la rând din punct de vedere al traficului rutier, până la intervenţia
autorităţilor. 
• terenurile  pot  fi  afectate  în  special  de poduri  /  blocajele  de gheaţă datorită  consecinţelor
acestor fenomene (eroziune, inundaţie, etc); 
• obiectivele  socio  –  economice  pot  fi  afectate  prin  reducerea  sau  oprirea  activităţii,  lipsa
saureducerea  traficului  rutier  sau  prin  fenomenele  indirecte  ce  se  pot  produce  (eroziuea
terenului, inundaţii).
Pînă în prezent producerea fenomenelor de înzăpezire, polei sau blocaje / poduri de gheaţă nu

au impus evacuarea populaţiei dar au avut impact asupra activităţii socio – economice fiind necesare
măsuri pentru diminuarea acestora.

Se recomanda amplasarea de perdele de protectie.

Riscuri antropice
Teritoriul al comunei este traversat de o serie de retele astfel:

                - cablu telefonic 
                - Linii de curent electric de joasa si inalta tensiune.
                 -conducte apa
                 -conducte de produse petroliere
                  -sonde de extractie

__________________________________________________________________
Memoriu general comuna Raciu, județul Dâmbovița

44



PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. MIRUNA GISCONCEPT S.R.L., TÂRGOVIȘTE, DÂMBOVIȚA, TEL: 0734 722 655

Aceste retele prezinta un risc in situatia avarierii lor  si de aceea la amplasarea constructiilor se
va  avea  in  vedere  distanta  impusa  de  reglementarile  in  vigoare  iar  la  autorizarea  proiectelor  de
constructie  se  va  solicita  avizul  de  la  institutiile  competente  (Apele  Române,  Electrica  S.A,
CONPETetc.)
                                                  
2.9. ECHIPARE EDILITARA

2.9.1. Gospodarirea apelor
Pe teritoriul  comunei  Raciu  cursurile  de  apa  principale  cadastrate  sunt:   paraul  Suta  (cod

cadastral X-1.025.06.00.00.0) si paraul Suta Seaca (cod cadastral X-1.025.06.01.00.0).
Comuna Raciu este situată în centrul judeţului Dâmboviţa, de o parte şi de alta a pârâului Şuţa

Seacă. 
In planurile privind prevenirea si combaterea inundatiilor in comuna Raciu, nu figureaza zone

inundabile si implicit nici lucrari hidrotehnice de aparare.
Pentru  scurgerea  apelor  rezultate  din  precipitatii,  s-au  executat  corelat  cu  lucrarile  de

modernizare a drumurilor, lucrari de colectare a apelor pluviale.
S-au amenajat santuri noi, iar cele existente s-au reprofilat, iar pe unele sectoare de sant s-au

desfacut dalele deteriorate si s-au reprofilat cu beton turnat monolit. In cele mai multe cazuri santurile s-
au prevazut inierbate iar in cazul cand declivitatile drumurilor au valori intre 0.10 – 0.25% si peste 5%
conform naturii terenului s-au amenajate santuri betonate conform STAS 2916. Santuri betonate s-au
prevazut pe strazile : DS Tapoi CAP, DS Cataria, DS Deal Suta, DS Statie, DS Grecu si DS Vintilesti,
etc.  Santurile  betonate  au  sectiune  triunghiulara  cu  latimea  de  1.00  m  si  adancime  de  0.40  m.
Descarcarea acestor santuri se va face la paraul Valea Suta, paraul Suta in zona podurilor existente si
la terenurile intersectate de vai de mica importanta. 

Din punct de vedere hidrogeologic, in aria de dezvoltare a Formaţiunii de Cândeşti (corpul de
apă subterană ROAG12, care cuprinde si zona comunei Raciu) se poate deosebi,  pe considerente
structurale, sectorul vestic, cuprins între Argeş – Prahova - Teleajen – Cricovul Sărat.

Din  analiza  granulometriei  Formaţiunii  de  Cândeşti  se  constată  prezenţa  a  două  faciesuri
litologice individualizate astfel: -în zona colinară şi subcolinară sunt întâlnite formaţiuni detritice alcătuite
din pietrişuri şi chiar bolovănişuri cu grosimi mari; -în zona de câmpie sunt întălnite alternanţe de strate
de pietrişuri cu nisipuri de diverse granulometrii ajungând ca la limita domeniului granulometria să fie
predominant psamitică. În subzona Picior  de Munte – Gura Suţii  apele subterne se acumulează la
adâncimi mari. Inclinarea sensibilă a lor spre ţinutul de câmpie produce săturarea treptată a depozitelor
psefitice, şi deversarea lor sub formă de izvoare sau sub forma alimentării aluviunilor mai tinere, care
generează astfel bogate strate acvifere freatice. In regiunea de câmpie, Formaţiunea de Cândeşti este
reprezentată prin depozitele fluviatile şi lacustre, alcătuite dintr-o alternanţă de pietrişuri şi nisipuri cu
pachete groase argiloase. Pe măsura avansării spre zona centrală de câmpie depozitele permeabile
încep să prezinte o creştere treptată a conţinutului în elemente psamitice, care devin precumpănitoare
către limita cu zona centrală. 

2.9.2. Alimentare cu apa
Satele ce apartin de comuna Raciu sunt racordate la sistemul de alimentare cu apa realizat

pentru comuna Lucieni, la data executiei siatemului, ambele unitati administrativ teritoriale fiind unite
sub denumirea de comuna Lucieni

In prezent rețeaua de distribuție existentă in comuna Raciu are 14,15 km lungime și deservește
majoritatea locuitorilor, unitati publice, unitati socio-culturale si agenti economici.

a)Sursa de apa
Sursa de apa o constituie subteranul de medie adancime, corpul de apă subterană ROAG12.
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Prima subzonă a corpului de apa subterană ROAG12 (in care este localizata si zona comunei
Raciu)  este  aceea care corespunde dezvoltării  Formaţiunii  de Cândeşti  de vârstă  romanian medie-
pleistocen inferioară, situată în partea de nord a Depresiunii Valahe

Formaţiunea de Cândeşti se dezvoltă în partea de nord a domeniului oriental, subzonă a cărei
limită  nordică  poate  fi  trasată  prin  localităţile:  Valea  Mărului  Poenari-Voineşti-Pucioasa-Câmpina-
Apostolache-Vipereşti-Dumitreşti-Mera-Oneştisud Bacău. Limita sudică a Formaţiunii  de Cândeşti  nu
poate fi trasată cu precizie decât între Piteşti-Topoloveni-Găeşti-Titu, de unde începe să se dezvolte
zona centrală de maximă subsidenţă, care are aspectul unei mari cuvete de sedimentare cu elemente
fine şi foarte fine (argile nisipoase, argile şi marne). 

b)Captarea apei
Captarea apei se asigura prin 4 foraje amplasate in partea nord-vestica a comunei Lucieni , la

cca. 1,0 km de malul drept al raului Dambovita, pe o directie perpendiculara pe DJ 702B.
Caracteristicile forajelor sunt dupa cum urmeaza :

Nr. 
foraj

Q
(l/s)

H
( m )

Nhd
( m )

Nhs
(m)

Coordonate stereo 70

X Y
F1 3,5 60 -6,0 -4,5 373 618 533 394
F2 3,5 60 -6,1 -4,8 373 500 533 312
F3 3,5 60 -6,3 -4,5 373 398 533 238
F4 3,5 60 -6,6 -4,7 373 283 533 143

Forajele sunt echipate cu cate o electropompa submersibila (Qp=12,6 mc/h,Hp=30 mCA) si au
asigurata zona de protectie sanitara conform HG 930/2005 prin împrejmuire cu gard din plasa de sarma
si acces restrictionat , unul din aceste foraje fiind situat în incinta gospodariei de apa .

c) Aductiunea apei
Aductiunea apei de la foraje la gospodaria de apa se asigura prin pompare, prin intermediul

unei conducte realizate din PEHD 100 Pn 6 atm ( Dn = 90 - 125mm, L = 460 m).
Conducta de aductiune nu traverseaza cursuri de apa cadastrate sau necadastrate .

d) Gospodaria de apa
Gospodaria de apa este amplasata in partea nordica-vestica a localitatii Lucieni si este alcatuita

din:
- doua rezervoare de inmagazinare R1 , R2 ( V1 = V2 = 200 mc) semiingropate, realizate din

beton armat ;
- o statie de clorinare cu hipoclorit de sodiu de tip pompa dozatoare ELADOS EMP II/III Qmax=

4,8 l/h), care asigura la consumator concentratia de clor rezidual liber de maxim 0,25 mg/I ;
- o statie de hidrofor echipata cu 4 (2+2) electropompe ( Qp = 18 mc/h, Hp = 40 mCA ) pentru

asigurarea presiunii apei distribuite in scop potabil si cu 2 ( 1+1 ) electropompe ( Qp = 0,9 l/s, Hp = 50
mCA) pentru asigurarea presiunii in retea in cazul stingerii incendiilor.

e) Distributia apei
Din  rezervoarele  de  inmagazinare  apa  este  distribuita  prin  intermediul  unei  retele  de  tip

ramificat executata din conducte din PEHD 100 ( Dn = 75 -200mm).
Lungimea totala a retelei de distributie pe teritorul comunei Raciu este de L = 14,15 km.
Pe reteaua de distributie sunt amplasate cismele stradale functionale , dar neutilizate si hidranti

pentru stingerea incendiilor .

Supratraversari
Pe teritoriul comunei Raciu reteaua de distributie supratraverseaza cursuri de apa cadastrate

paraul  Suta  (  cod  cadastral  X-1.025.06.00.00.0)  si  paraul  Suta  Seaca  (cod  cadastral  X-
1.025.06.01.00.0) in 4 sectiuni, dupa cum urmeaza :
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 supratraversare parau Suta, in partea estica a localitatii  Raciu  -  conducta metalica(  L  =
20m ) amplasata la cota 230,00 , montata pe estacada metalica , deasupra cotei grinzii din beton a po-
dului rutier existent ( 228,83 cota mal stang si 228, 75 cota mal drept) .

Valorile debitelor cu probabilitatea de depasire 1% si 5% si respectiv a nivelelor corespunzatoa -
re acestora sunt Q1% = 80,3 mc/s , H1% = 228,74 m , Q5% = 45,3 mc/s si H5% = 228,15 m , iar sectiunea
aferenta deschiderii podului permite tranzitarea debitelor cu probabilitatea de depasire 1%

 supratraversare paraul Suta Seaca , in partea sudica a localitatii Raciu, - conducta metalica (
L = 20m ) amplasata la cota 500,59 , montata pe estacada metalica , deasupra cotei grinzii podului de
lemn existent (cota 500,00).

Valorile debitelor cu probabilitatea de depasire 1% si 5% si respectiv a nivelelor corespunzatoa -
re acestora sunt Q1% = 67,9 mc/s , H1% = 500,29 m , Q5% = 38,4 mc/s si H5% = 499,69  m , iar sectiunea
aferenta deschiderii podului permite tranzitarea debitelor cu probabilitatea de depasire 1%.

 supratraversare paraul Suta, in partea sudica a localitatii Raciu, - conducta metalica ( L =
15m ) amplasata la cota 226,00 , montata pe estacada metalica , sub cota ( 226,40 ) grinzii podului
existent intre localitatile Raciu si Silistea

Valorile debitelor cu probabilitatea de depasire 1% si 5% sunt Q 1% = 98,0 mc/s si Q5% = 55,4
mc/s.

Capacitatea maxima de tranzitare a debuseului podului in regim liber este de 7,5 mc/s.
In aceasta sectiune stabilitatea conductei de distributie a apei poate fi afectata in cazul unor

debite mai mari de 7 ,5 mc/s, ale paraului Suta.
 supratraversare parau Suta Seaca, in partea estica a Iocalitatii Suta Seaca – conducta me-

talica ( L = 25 m ) amplasata Ia cota 256,40, montata pe estacada metalica , deasupra cotei grinzii din
beton a podului rutier existent 253,92 cota mal stang si 254,10 cota mal drept.

Valorile  debitelor  cu  probabilitatea  de  depasire  1%  si  5%  si  respectiv  a  nivelelor
corespunzatoare acestora sunt Q1%= 52,5 mc/s, H1%= 254,20 m , Q5% = 29,7 mc/s si H5% = 253,80 m , iar
sectiunea aferenta deschiderii podului permite tranzitarea debitelor cu probabilitatea de depasire 1%.

f) Apa pentru stingerea incendiilor
Volumul  intangibil  pentru  stingerea  incendiilor  este  108  mc  si  se  asigura  din  cele  doua

rezervoare de înmagazinare.

2.9.3. Canalizare
Reteaua de canalizare este executata in cadrul tramei stradale pe partea opusa retelei de ali -

mentare cu apa.
a)Reteaua de canalizare

Denumire localitate
DJ702B
(diamentru si lungime colector)

DC64A
(diamentru si lungime colector)

Str. Vintilesti
(diamentru si lungime colector)

Loc. Raciu

Dn 300 mm
L= 540 m

Dn 300mm
L= 302 m

-

Dn 250mm
L=275 m

Dn 250mm
L= 50m -

Loc. Siliste
- Dn 300mm

L= 1475 m
Dn 300mm
L= 475 m

- Dn 250mm
L= 305 m

-

Lungimea totala a colectoarelor de canalizare este de 3 422 m.
Pe reteaua de canalizare sunt prevazute:

 71 cămine de canalizare;
 64 camine de racord;
 3 statii de pompare a apelor uzate:

- SP 1 (pe DC 64 A) - Q = 20 mc/h, H = 15 mCA;
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- SP 2 (pe DC 64 A ) - Q = 22 mc /h, H = 15 mCA;
- SP3 (pe str. Vintilesti la intrare in statia de epurare) - Q = 36 mc /h, H = 15 mCA;

 2 supratraversari cu conducta refulare aferente SP1 respectiv SP2 (Dn = 150 mm, L 1 =
20 m, L2 = 20m) a pr. Valea Seaca si paraului Suta

b) Statii de pompare
Pentru aducerea apei la o cota care sa permita curgerea gravitationala s-au executat 3 statii de

pompare apa uzata (SP1, SP2, SP3) care pompeaza apa in colectoarele de canalizare prin conducte
de refulare PEHD ( De1 = 180 mm, L1 = 323 m; De2 = 180 mm, L2 = 157 m, De3  = 200 mm, L3 = 20 m).

Statiile de pompare sunt imprejmuite cu panouri din plasa de sarma (10 x10 m).
Statia de pompare SP1 este amplasata in loc. Raciu, la 300 m malul drept al paraului Valea

Seaca, in zona intersectiei DJ702B si DC64A si este din beton armat de tip cheson deschis (Di = 3,0 m,
H = 8,0m). Statia de pompare este echipata cu 2 electropompe (1A+ 1R) submersibile cu tocator (Q =
20 mc/h, Hp = 15 mCA) . '

Coordonatele STEREO 70 ale SP1 sunt: X= 535 357, Y= 368 216
Statia de pompare SP2 este amplasata in loc. Raciu, la 30 m malul drept al paraului Suta, si

este din beton armat de tip cheson deschis (Di = 4,0 m, H = 8,0m). Statia de pompare este echipata cu
2 electropompe (1A+ 1R) submersibile cu tocator (Q = 22 mc/h, Hp = 15 mCA).

Cota superioara a chesonului  este 223,85 iar  cota corespunzatoare a nivelului  debitului  de
calcul (Q5%=38,2 mc/s) in sectiunea de traversare a paraului Suta este 223,54.

Coordonatele STEREO 70 ale SP2 sunt: X= 535 648, Y= 367 838.
Statia de pompare SP3 este amplasata in loc. Siliste, la 25 m malul stang al paraului Suta si la

min. 5 m de de statia de epurare, si este din beton armat de tip cheson deschis (Di = 6,5 m, H = 8,0m).
Statia de pompare este echipata cu 2 electropompe (1A+ 1R) submersibile cu tocator (Q = 36 mc/h, Hp
= 15 mCA).

Coordonatele STEREO 70 ale SP3 sunt: X= 535 827, Y= 366 017.
Cota platformei statiei de pompare SP3 este 215,75 iar nivelul debitului de calcul (Q5% = 38,2

mc/s) in profilul P1 a paraului Suta este 214,20.

c) Supratraversari
Supratraversare parau Valea Seaca cu conducta de refulare de la SP1 se face pe estacada

metalica (L = 15 m), cu o singura deschidere, amplasata aval la cca. 5 m de podul din beton peste DC
64A. Albia paraului Valea Seaca, in sectiunea podului si a estacadei este pereata amonte si  aval cu
beton iar malurile sunt consolidate cu aparari de maluri din beton. Conducta de refulare din OL (Dn =
150 mm, L = 20 m) este termoizolata cu saltele de vata minerala si protectie din tabla . Cota intrados
estacada este 227,24 iar nivelul debitului de calcul de 225,41.

Infrastructura  este  realizata  din  stalpi  metalici,  fundati  pe  blocuri  de  beton  care  au  cota
superioara mal drept/stang de 226,04/226,64.

Supratraversare parau Suta cu conducta de refulare de la SP2 se face pe estacada metalica
( L= 15 m), cu o singura deschidere, amplasata amonte la cc. 6m de podul existent. Conducta de
refulare din OL (Dn = 150 mm, L = 20 m) este termoizolata cu saltele de vata minerala si protectie din
tabla . Cota intrados estacada este 225,06 iar nivelul debitului de calcul de 223,54.

Infrastructura  este  realizata  din  stalpi  metalici,  fundati  pe  blocuri  de  beton  care  au  cota
superioara mal drept/stang de 223,54/223,46.

d) Statia de epurare
Statia de epurare mecano-biologica a apelor uzate este dimensionata pentru etapa actuala

(Quz zi med= 160 mc/zi).
Statia de epurare este amplasata in partea de sud-vest a loc. Siliste, la cca. 35 m de malul

stang al paraului Suta(Km 39+800), pe teren ce apartine Consiliului Local al comunei Raciu.
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Cota statie de epurare este 215,65 iar nivelul debitului de calcul este 214,20.
Statia de epurare este alcatuita din urmatoarele elemente :

 treapta de epurare mecanica :
- camin comutare cu preaplin si By pass;
- camin gratar manual din beton, de forma cilindrica (D= 2,0 m, H = 3,50 m);
- denisipator / separator de grasimi din beton , de forma cilindrica ( Vutil = 4,0 mc) de tip

vertical care permite retinerea substantelor plutitoare prin flotatie si separarea nisipului;
- bazin colectare si stabilizare grasimi, din beton, de forma cilindrica (D=2,0m, H=3,50

m);
- bazin de stocare, spalare si scurgere nisip (D = 2,0 m, H = 2,55 m);
- bazin de egalizare, omogenizare si pompare apa menajera;
- bazin de colectare, omogenizare si pompare sediment ;

 treapta de epurare biologica avansata - tip containerizat ;
- o unitate epurare mecano-biologica

 unitate de dezinfectie cu ultraviolete a efluentului statiei de epurare;
 Anexe:

- bazin de colectare si pompare a sedimentului primar , prevazut cu o pompa submesi -
bila care asigura pomparea namolului catre unitatea de deshidratare;

- unitate de deshidratare a namolului ;
- o platforma de depozitare a sacilor cu namol deshidratat

e) Receptorul apelor epurate evacuate
Evacuarea apelor epurate se va face in pr. Suta (km 38+800) printr-o conducta PEHD (L=24 m,

Dn = 315 mm) amplasata pe malul  stang al  albiei  majore a  acestuia.  La evacuare conducta este
incastrata intr-un zid de sprijin prevazut cu doua barbacane. Cota generatoarei inferioare a conductei de
evacuare este 214,20 cu 0,80 m deasupra nivelului debitului de calcul de 213,39.

Coordonatele STEREO 70 ale gurii de descarcare sunt X= 535 812 , Y=365 980

f) Volumele si debitele de apa uzate evacuate pentru comuna Raciu:
Quz max.zi = 198,80 m3/zi ( 2,30 l/s ); 
Quz med.zi = 160,00 m3/zi ( 1,58 l/s ); Vmed.anual = 58.400 mc ;
Quz o max  =  16,33 m3/zi  ( 4,54 l/s );

Disfuncţionalităţi:
Pentru satele Raciu si Siliste, gradul de acoperire cu retea de canalizare fiind de  cca. 80% din

populatia celor doua sate, iar pentru localitatea Suta Seaca nu exista retea de canalizare.
Lipsa retelei de canalizare in localitatea Suta Seaca are efecte negative dintre care cele mai

importante sunt:
- evacuarea  apelor  uzate  în  fose  sau  direct  în  rigolele  de  la  marginea  străzilor,

constituind focare de infecţie;
- infectarea pânzei freatice şi implicit a fântânilor şi puţurilor care mai sunt utilizate, în

special pentru irigarea culturilor de grădină şi adăparea animalelor, constituind indirect sursa de poluare
pentru locuitori;

Ţinând cont de situaţia existentă şi de priorităţile de dezvoltarea viitoare ale comunei Raciu, în
aceste condiţii realizarea unei retele de canalizare in localitatea Suta Seaca  va determina o serie de
efecte pozitive, cum ar fi:

- intensificarea activităţilor economice şi sociale la nivelul comunităţii vizate 
- diminuarea discrepanţelor existente între diversele localităţi şi zone din România , între

localităţile din mediul rural şi cel urban , precum şi dintre România şi celelalte state membre ale Uniunii
Europene
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- creşterea calităţii vieţii în cadrul comunităţii
- crearea unui cadru favorabil sănătăţii populaţiei
- îmbunătăţirea situaţiei sociale şi economice a locuitorilor
- atragerea unui număr ridicat de investitori în zonă
- conformarea la restricţiile de mediu şi  cele de ordin legislativ impuse în prezent de

legislaţia naţională
- eliminarea unor costuri suplimentare legate de gestionarea apelor uzate, atât la nivelul

solicitantului – comuna Raciu – cât şi la nivelul propulaţiei locale.

2.9.4. Alimentare cu energie electrica
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.
Satele  componente  ale  comunei  Raciu  sunt  dotate  cu  posturi  de  transformare  aeriene  de

diferite  capacitati,  variind  intre  100  KV A  si  400  KV  A  ,  racordate  la  sistemul  judetean  de  retele
energetice de medie tensiune.

Situatia energetica se prezinta astfel:
Satul Raciu are in dotare doua posturi de transformare aeriene si anume :
- PT 400 KV A - amplasat in jumatatea vestica a satului, in vecinatatea bufetului;
-PT 250 KVA - amplasat in jumatatea estica a satului, in vecinatatea magazinului;
Alimentarea cu energie electrica de medie tensiune a acestor posturi  se face printr-o retea

aeriana care penetreaza satul  dinspre sud si  apoi  se distribuie linear pe artera principala a satului
legand cele doua posturi de transformare.

Abonatii  casnici  si  celelalte  obiective de pe raza satului  sunt  racordati  la  retelele  de joasa
tensiune existente pe strada principala si pe strazile secundare.

Gradul de acoperire al celor 2 posturi de tansformare fata de necesarul energetic real al satului
este de 85 % , ceea ce impune ca in viitor sa se ia masuri pentru amplificarea posturilor existente sau
plantarea unui post nou.

Satul Suta Seaca
In satul Silistea exista trei posturi de transformare amplasate astfel :
- PT 400 KV A - amplasat in zona mediana a satului pe artera principala;
- PT 160 KV A - amplasat în apropierea morii de faina ;
- PT 160 KV A - amplasat in zona morii de malai ;
Capacitatea  generala  energetica  actuala  obtinuta  prin  cumularea  capacitatilor  posturilor

existente este de 720 KV A din care 400 KV A deserveste abonatii casnici si  celelalte categorii de
consumatori, iar 320 KVA sunt rezervati pentru utilajele de la cele doua mori existente.

Posturile de transformare sunt racordate la reteaua de medie tensiune pe artera Targoviste -
Gaesti, paralel cu DN 72 si pe o derivatie a acestei retele situata pe artera principala a satului.

Din  tablourile  de  distributie  ale  posturilor  de  transformare  existente  se  distribuie  retele
secundare aeriene pentru toata zona construita a satului.

Satul Silistea
In satul Silistea exista trei posturi de transformare amplasate astfel :
- PT 400 KV A - amplasat in centrul satului in apropierea scolii ;
- PT 250 KVA - amplasat in extremitatea estica a satului;
- PT 100 KV A - amplasat in zona morii ;
Capacitatea  generala  energetica  actuala  obtinuta  prin  cumularea  capacitatilor  posturilor

existente  este  de .750 KVA din care 650 KVA deserveste  abonatii  casnici  si  celelalte categorii  de
consumatori, iar 100 KV A sunt rezervati pentru utilajele de la moara.
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Posturile de transformare sunt racordate la reteaua de medie tensiune care traverseaza satul
dinspre  nord  si  care  se  distribuie  pe  artera  principala  conectand  ambele  posturi  extreme aferente
satului.

Pe arterele principale exista bransarnente si racorduri electrice secundare.

Disfuncţionalităţi:
- reţelele de joasa tensiune existente utilizate pentru iluminatul public nu asigura nivelurile de ilu-
minat corespunzatoare;
- bransamentele, din cauza faptului că sunt uzate fizic şi moral, duc la un numar insemnat de
avarii.

2.9.5. Telefonie
Reţeaua de telecomunicaţii a comunei cuprinde servicii de telefonie mobilă şi fixă, radio, televi -

ziune prin cablu şi internet.
In reţelele de poştă şi telecomunicaţii s-a remarcat un proces alert de modernizare datorită ex-

pansiunii tehnicii avansate în telefonia cu fir şi a creşterii gradului de acoperire prin telefonia mobilă.
Modernizarea acestui sector s-a realizat prin acţiunea de montare a cablurilor optice, prin extinderea
reţelelor digitale şi prin dezvoltarea în ritm rapid a telefoniei mobile şi a comunicaţiilor prin poşta electro -
nică.

In ceea ce priveşte piaţa operatorilor de telecomunicaţii, aceasta este în prezent destul de ma -
tură şi  este reprezentată de marii  furnizori  naţionali,  ca de exemplu Telekom România ,  Vodafone,
Orange ş.a.

În concluzie, gradul de acoperire a reţelelor de comunicare, mass-media şi a serviciilor Internet
este în procent ridicat, fiind rezolvate aproape toate solicitările de instalare de posturi.

2.9.6. Alimentare cu caldura
Alimentarea cu căldură a locuinţelor şi obiectivelor sociale din comuna Raciu se realizează prin

intermediul sobelor sau microcentrale termice cu combustibil solid - lemn. Se mai întâlnesc izolat şi
cazuri în care încălzirea se realizează cu ajutorul aparatelor de încălzit pe bază de energie electrică.

Prepararea hranei este asigurată cu sobe cu lemne, cu butelii  cu gaze şi parţial cu energie
electrică.

Din   datele   statistice   preluate   de   la   primarie,   in   medie   o   familie   consuma
aproximativ 8 tone de lemne pe an pentru incalzirea locuintelor.

Asigurarea necesarului de lemne, reprezinta probleme deosebit de dificile atat din punct de
vedere al procurarii cat si al transportului.

Disfuncţionalităţi:
- lipsa in unele cazuri a instalaţiilor de încălzire individuală cu centrale termice proprii în

spaţiile social-culturale, situaţie care determină reducerea substanţială a confortului.
- inexistenta pe scara larga a microcentralelor pe combustibil  solid sau GPL, care sa

asigure centralizat o caldura uniforma in locuinta sau spatial public.

2.9.7. Alimentare cu gaze naturale
In comuna Raciu neexistand retea de gaze naturale incalzirea constructiilor existente si prepa-

rarea apei calde se face local pe baza de combustibil solid (lemne,carbuni), lichid (motorina, petrol),
gaze petroliere lichefiate si energie electrica.

2.9.8. Gospodarie comunala
La  nivelul  judeţului  Dâmboviţa  s-a  implementat,  prin  programul  ISPA  proiectul  denumit

„Reabilitarea  colectării,  transportului,  tratării  şi  depozitării  controlate  a  deşeurilor  solide  în  judeţul
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Dâmboviţa”, beneficiar fiind asociaţia din care fac parte Consiliul Judeţean Dâmboviţa, consiliul local al
municipiului Târgovişte şi cele 81 de consilii locale de la nivelul judeţului. 

Proiectul  a  avut  ca  obiectiv  general  dezvoltarea  infrastructurii,  cu  referire  la  gospodărirea
deşeurilor menajere, pentru păstrarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului în judeţul Dâmboviţa. 

Prin proiect s-a realizat introducerea colectării deşeurilor în pubele şi containere şi transportul
acestora pentru  depozitare  a  deşeului  ultim,  nevalorificabil,  în  depozitul  ecologic,  construit  în  zona
comunei Aninoasa. 

Activitatea  de  gospodărire  a  deşeurilor  pe  teritoriul  comunei  Raciu  este  asigurată  de  S.C.
SUPERCOM S.A.(operator  care  acţionează  de  altfel  la  nivelul  întregului  judeţ),  care  se  ocupă de
colectarea, transportul şi depozitarea gunoiului stradal şi a deşeurilor provenite de pe domeniul public şi
privat  al  comunei  şi  de  colectarea,  transportul  şi  depozitarea  deşeurilor  menajere  provenite  de  la
populaţie, precum şi de întreţinerea şi exploatarea depozitului de deşeuri.

 2.10. 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  asemenea  desființarea  depozitelor  improvizate  de  deșeuri  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 depășea concentrațiile
admise  în  privința  nitraților.  Aceasta  se  datora  atât  folosirii  intensive  a  îngrășămintelor  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 Siliștea și o parte a

satului Raciu, dar mai ales prin construcția unei stații de epurare a acestor reziduuri, comuna face un
pas înainte 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.
O altă problemă, legată de poluarea terenurilor, se regăsește în urma folosirii în cantitate mare a

îngrășămintelor chimice, mai ales înainte de 1989.

2.11. DISFUNCTIONALITATI   (LA NIVELUL TERITORIULUI SI LOCALITATII  )  

DOMENII DISFUNCTIONALITATI
Fondul construit  si
utilizarea
terenurilor.

 Slaba  dezvoltare  a  instituţiilor  şi  serviciilor  publice,  serviciilor  generale  şi
comerţului în cadrul localitatilor comunei.
 Slaba dezvoltare a structurilor turistice (capacităţi de cazare, unităţi de alimentaţie
publică) 

Spatii  plantate,
agrement si sport

 Insuficienta spatiilor pentru agrement si spatiilor verzi amenajate

Cai de comunicatie
si transport

 Retea stradala nemodernizata si subdimensionata
 Lipsa/ discontinuitatea trotuarelor
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 Intersectii neamenajate 
 Lipsa parcajelor publice.

Echipare edilitară  Lipsa sistemului de alimentare cu gaze naturale
 Lipsa sistemului de canalizare în satele Raciu şi Siliştea
 Retea electrica nemodernizata

Probleme de mediu  Depozitarea necontrolata a deseurilor menajere pe maul paraurilor
 Taierea  necontrolata  a  padurilor,  inclusiv  a  celor  de  lunca  afecteaza  mediul
natural
 Dintre componentele mediului supuse poluarii, afectate sunt apa si solul.

Dezvoltare
economică

 Restructurarea unor unitati economice (activitati productive)
 Slaba dezvoltare a structurilor turistice si dotarilor aferente

Evolutie
demografica

 Lipsa locurilor de munca
 Imbatranirea populatiei

La sistematizarea teritoriului se va tine cont de traseele de utilitati si zonele de protectie ale
diferitelor  obiective  iar  la  autorizarea  proiectelor  de  constructie  se  va  solicita  avizul  de  la
institutiile competente.

In acelasi timp autoritatile locale trebuie sa-si ia masuri pentru administrarea unei catastrofe
implicand   cazare   provizorie  si  rezervarea  unor  terenuri  in  intravilan  pentru  reconstructia  unor
locuinte in caz de catastrofe – inundatii, alunecari, cutremur.
  
2.12. NECESITATI SI OPTIUNI ALE POPULATIEI

„Strategia de dezvoltare a comunei Raciu 2014-2020"  a fost elaborată cu scopul  de a se
identifica problemele cu care se confruntă locuitorii  şi Autoritatea Publică Locală, potenţialul de care
dispune comuna, punctele tari şi punctele slabe ale acesteia în diferite sectoare: infrastructură, mediu,
resurse umane, agricultură, mediu de afaceri etc.

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 de
muncă tradiționale;
- specialiști în domenii variate de activitate cum
ar  fi  administrație,  învățământ,  sănătate,
asistență socială, comerț, transport, construcții;
-  infracționalitate scăzută în comună;
- ospitalitatea recunoscută a locuitorilor.
 

-  îmbătrânirea  populației  (spor  natural  negativ  și
migrarea tinerilor spre centrele urbane);
- lipsa oportunităților de angajare;
- migrarea persoanelor tinere spre mediul urban și
străinătate,  îndeosebi  a  celor  cu  pregătire
profesională înaltă;
-   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;

-  creșterea  ponderii  muncii  ”la  negru”,  cu  efecte
negative asupra pieței muncii, economiei locale și
asistenței sociale în perspectivă;
- majorarea numărului șomerilor în rândul tinerilor
absolvenți
-  estomparea  tradițiilor  locale,  odată  cu  trecerea
timpului
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-  posibilitatea  accesării  unor  programe  cu
finanțare  guvernamentală  pentru  recon-versia
profesională și crearea unor noi locuri de muncă
pentru șomeri;
-  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  

ECONOMIC

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

-  infrastructura dezvoltată în domeniul comerțului
și al 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  învechite,  cu
productivitate și eficiență scăzute
- infrastructura edilitară scăzută, absența alimentării
cu  gaze  (în  toată  comuna)  și  canalizare  (în  satul
Șuța Seacă și, parțial, în satul Raciu)
- lipsa culturii asociative, a înființării de asociații
- lipsa canalelor de colectare a produselor agricole
- informarea sumară cu privire la normele europene 

OPORTUNITĂȚI RISCURI

-  distanța  mică  față  de  doi  poli  locali  de
dezvoltare,  Târgoviște  și  Găești,  și  implicit
oportunități  în  privința  desfacerii  produselor
alimentare sau nealimentare
-  programe  guvernamentale  pentru  încurajarea
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
- încheierea de cu investitori locali și străini 

- procesul legislativ în continuă schimbare 
- lipsa creditării bancare sau obținerea de credite cu
multiple  condiționalități  care  împovărează
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

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
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-  suprafața  teritorial-administrativă  a  comunei
Raciu  este  de  2517 ha,  din  care  teren  arabil
1662 ha, 292 ha pășuni, 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  privește  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 încadrate într-un sistem
de colectare,  prelucrare  și  valorificare  superioară  a
acestora
-  lipsa  unor  resurse  materiale  care  să  faciliteze
angajarea  specialiștilor  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
-  înființarea  de  exploatații  agricole  și  a
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 întemeierea
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

- majorarea numărului de concurenți pentru produsele
agroalimentare de pe piața Uniunii 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
-  cunoștințe  sumare  legate  de  elaborarea  și
implementarea  proiectelor  finanțate  prin  Fonduri
Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR și FEP 

TURISM

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- Capacitatea de dezvoltare a agroturismului
- Capacitatea de dezvoltare a turismului de festival
- Distanța scurtă până la Târgoviște sau Găești

- Lipsa punctelor de atracție în comună
-  Resurse  financiare  insuficiente  pentru  investiții
autohtone

OPORTUNITĂȚI RISCURI
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- 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
turiștilor
- migrarea turistică spre alte regiuni 

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

- cunoștințe 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 europene 

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 școlare
- existența unei Biblioteci Comunale și a alteia în
incinta Școlii Șuța Seacă
-  existența  a  3  biserici  creștin  ortodocse  și  a  2
case de adunare
- existența unui Centru after school
- tradiții istorice și culturale nealterate

- micșorarea populației școlarizate în învățământul
primar și gimnazial datorită scăderii demografice a
populației
- majoritatea locuitorilor comunei au un nivel relativ
redus de pregătire școlară și profesională
- lipsa unui Dispensar uman și a unei farmacii în
satul Șuța Seacă
- lipsa unor baze sportive dotate corespunzător
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OPORTUNITĂȚI RISCURI

- au fost reabilitate toate unitățile de învățământ de
pe  raza  comunei,  din  fonduri  europene  (Banca
Mondială), guvernamentale și locale
-  au  fost  dotate  cu  mobilier  școlar  nou  toate
unitățile școlare din comună
-  construcția  unei  baze  sportive  în  satul  Șuța
Seacă
-  modernizarea  și  extinderea  Căminului  Cultural
Raciu 
- cooperarea cu alte localități din țară și străinătate
în domeniul educației și formării

-  scăderea  gradului  de  instruire  școlară  a
populației tinere
-   scăderea  nivelului  de  sănătate   odată  cu
îmbătrânirea populației 
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3.  PROPUNERI DE REGLEMENTARE URBANISTICA

3.1 STUDII DE FUNDAMENTARE
S-au  efectuat  inainte  si  concomitent  cu  elaborarea  PUG  si  contin  diagnosticarea

disfunctionalitatilor la nivelul functiunilor existente, evidentierea prioritatilor si formularea de reglementari
pentru actualizarea PUG si RLU la nivelul localitatilor componente.

S-au elaborat urmatoarele studii de fundamentare:
- STUDIUL GEOTEHNIC SI DE RISCURI NATURALE: s-au identificat si s-au descris zonele in care se
gasesc riscuri naturale in teritoriu;
-  STUDIUL ISTORIC GENERAL PENTRU FUNDAMENTAREA PUG:  s-au  identificat  monumentele
istorice si s-au instituit zonele construite protejate cu reglementari specifice;
- STUDIU PEISAGISTIC: s-au identificat zonele peisagistice valoroase si au fost facute recomandari de
protectie;
- REAMBULARE TOPOGRAFICA: s-a actualizat planul topografic, suport planse PUG;

Toate studiile fac parte integranta din PUG. Concluziile si recomandarile acestora s-au preluat
integral in formularea disfunctionalitatilor si a reglementarilor urbanistice.

O serie intreaga de prevederi au fost comunicate, discutate si conturate ca urmare a intalnirilor
cu persoanele din aparatul administrativ al comunei sau unor studii si investitii ale membrilor colectivului
de elaborare a PUG-ului.

Au  mai  fost  folosite  date  din  documentatiile  intocmite  anterior,  date  culese  de  la  Directia
Judeteana de Statistica Dambovita, date preluate de la Primaria comunei  si de pe teren.

3.2. EVOLUTIE POSIBILA, PRIORITATI
          
Acest tablou furnizeaza reperele dezvoltarii  comunei Raciu. Intre aceasta, exista o serie de

directii  majore  sau  prioritati,  asupra  carora  administratia  locala  sau  alti  factori  este  necesar  sa  se
concentreze in viitorul apropiat:

DOMENII PRIORITATI
Fondul  construit  si
utilizarea terenurilor.

 Dezvoltarea prioritara a zonelor neconstruite din intravilan
 Crearea de conditii  propice diversificarii  fucntionale in zona centrala si

dezvoltarii de servicii si activitati comerciale
 Modernizarea și extinderea sediului Primăriei Raciu
 Construcția unui dispensar uman în satul Șuța Seacă
 Construcția unui nou cămin cultural în satul Siliștea
 Reabilitarea dotarilor culturale
 Dezvoltarea structurilor turistice

Spatii  plantate,
agrement si sport

 Crearea de noi spatii verzi si locuri de joc pentru copii
 Amenajarea spatiilor verzi existente
 Construcția unei baze sportive în satul Șuța Seacă
 Modernizarea bazei sportive din satul Raciu
 Construcția unui loc de joacă pentru copii la Grădinița Șuța Seacă
 Construcția unui loc de joacă pentru copii la Grădinița Siliștea

Cai  de  comunicatie
si transport

 Modernizarea prin asfaltare a drumului comunal Șoseaua Nouă Siliștea -
Perșinari
 Asfaltarea drumurilor nemodernizate din satul Șuța Seacă
 Construirea a două podețe peste pârâul Șuța Seacă în satele Raciu și

Siliștea 
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 Sistematizarea intersectiilor cu disfunctionalitati
 Crearea de parcaje publice

Echipare edilitară  Extinderea rețelei de canalizare la nivelul întregii comune
 Extinderea rețelei de alimentare cu energie electrică
 Extinderea rețelei de alimentare cu apă
 Infiintare sistem de alimentare cu gaze naturale

Protejarea  zonelor
cu  valoare  de
patrimoniu

 Protectia, conservarea sitului arheologic, monument clasat categoria B

Probleme de mediu  Regularizare albie pârâu Șuța Seacă 
 Managementul durabil al deseurilor menajere. Crearea de pubele publice

si puncte de precolectare a deseurilor menajere
Dezvoltare
economică

 Incurajarea dezvoltarii serviciilor, activitatilor comerciale si turistice

Evolutie
demografica

 Incurajarea stabilirii familiilor de tineri
 Cresterea  ofertei  de  locuri  de  munca  prin  diversificarea  activitatilor

economice existente

3.3. OPTIMIZAREA RELATIILOR IN TERITORIU

Pentru optimizarea relaţiilor în teritoriu, pe baza studiilor efectuate privind teritoriul administrativ
şi a relaţiilor de interdependenţă dintre localităţi şi vecinătăţi, se propun:

* valorificarea amplasării şi integrarea în reţeaua de localităţi la nivelul judetului Dambovita.
* colaborarea cu localităţile învecinate pentru realizarea unor obiective legate de valorificarea

potenţialului natural şi protecţia mediului cum ar fi folosirea resurselor de apă, gospodărirea deşeurilor,
zone de agrement

* asigurarea legaturilor rutiere necesare intre localitatile componente
*  controlul  modului  de  folosinţă  a  teritoriului,  corecta  gestionare  şi  oprirea  tendinţelor  de

folosire excesivă a acestuia
* corecta realizare a extinderii localităţii prin realizarea în prealabil a studiilor infrastructurii şi

utilităţilor necesare pentru evitarea disfuncţionalităţilor 
* respectarea zonificării intravilanului localităţii.

3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITATILOR
 

Pe  baza  analizelor  la  nivelul  teritoriului  si  la  nivelul  asezarilor,  pentru  activarea  functiilor
economice se propune:

In domeniul agriculturii si cresterii animalelor:
- reglementarea situatiei juridice a terenurilor, in corelarea cu utilizarea lor.
- extinderea intravilanelor cu lotizari destinate, caselor de vacanta si altor functiuni.
- activarea ponderii culturii plantelor industriale.
- activarea viticulturii.
- activarea pisciculturii.
- masuri de recastigare pentru agricultura a unor terenuri degradate

In domeniul exploatarii materiilor prime, a micii industrii, serviciilor si turismului:
- activarea industriei  prelucratoare a materiilor  prime de pe teritoriul  comunei  si  a produselor

agricole, inclusiv prin concesionarea unor terenuri ca trupuri izolate si extinderi ale intravilanelor
- activarea turismului de tranzit si local (la obiectivele turistice, culturale, naturale si agroturism)
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- in situatia recastigarii terenurilor forestiere de catre particulari, se impune controlul exploatarilor,
pentru evitarea efectelor negative ale defrisarilor haotice.

  Conditii si repercusiuni: 
- dotarea cu infrastructura
- modernizarea transporturilor 
- noi locuri de munca
- specializarea romilor
- fixarea populatiei tinere

Agricultura, silvicultura si piscicultura
Se prevede ca si  in viitorii ani, agricultura sa fie practicata in cadrul gospodariilor individuale cu

orientarea spre dezvoltarea pomiculturii, a sectorului zootehnic  si a albinaritului. 

Activitati industriale si de constructii
          Datorita  apropierii  cu  municipiul  Târgovişte  apar  oportunitati  de  dezvoltare  a  activitatilor
industriale.

Serviciile
Este necesara dezvoltarea in localitate a serviciilor:
-reparatii aparatura casnica;
-reparatii radio – TV;
-reparatii incaltaminte;
-croitorie, etc.

De asemenea, pot fi valorificate resursele locale:
-colectarea si valorificarea  plantelor medicinale.
De altfel cresterea procentului de activi ocupati in servicii pana la niveluri comparabile cu cele din tarile
dezvoltate va fi semnul ca  suntem pe drumul cel bun al integrarii. 

3.5. EVOLUTIA POPULATIEI
 

În contextul societăţii contemporane, când dezvoltarea cunoaşte un ritm accelerat, nevoia
prognozelor demografice devine imperioasă datorită implicaţiilor evoluţiei  populaţiei  şi  implicit  ale
fenomenelor demografice în evoluţia vieţii socio-economice a societăţii. Prognoza demografică este
acea variantă a proiectărilor demografice care are probabilitatea cea mai mare de a se realiza, prin
proiectare demografică determinându-se volumul unei populaţii plecând de la structura pe vârste şi
sexe la un moment dat şi emiţând ipoteze asupra evoluţiei probabile a celor trei componente care
modifică în timp numărul şi structura populaţiei: mortalitate, fertilitate şi  migraţie. Distingem două
mari tipuri de abordare a evoluţiei probabile:
1. Abordarea tendenţială -  porneşte de la ipoteza că factorii care au determinat evoluţiile trecute şi

actuale vor acţiona şi în viitor în acelaşi sens.
2. Abordarea normativă - pleacă de la ipoteza că evoluţiile componentelor în societăţi mai puţin

dezvoltate din punct de vedere socio-economic şi cultural vor urma, cu un decalaj în timp şi cu
unele particularităţi, evoluţiile pe care le-au avut la acelaşi stadiu de dezvoltare populaţiile din
societăţile avansate.

Evoluţia populaţiei este influenţată de o serie de factori care pot fi grupaţi în trei categorii
principale: 

■ elemente demografice – posibilităţile de creştere naturală a populaţiei funcţie de evoluţia
contingentului fertil şi de evoluţia probabilă a indicilor de natalitate, de numărul populaţiei vârstnice şi
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evoluţia probabilă a mortalităţii, de comportamentul specific al femeilor faţă de natalitate, de numărul
de copii dorit etc.; 

■ posibilităţile de ocupare a resurselor de muncă în raport cu locurile de muncă existente şi
posibil de creat, veniturile potenţiale pe care le pot oferi acestea; 

■ gradul de atractivitate al comunei ca o consecinţă directă a numărului şi calităţii dotărilor
publice, condiţiilor de locuit, gradul de echipare edilitară a localităţii.

Prognoza   demografică   pentru   comuna   Raciu   a   fost   realizată   dintr-o   perspectivă
tendenţială  care  presupune  constanţa  mortalităţii,   fertilităţii   şi  migraţiei,  în  sensul  menţinerii
aceloraşi  tendinţe  specifice  perioadei  2007-2016.

Metoda de crestere biologica bazata pe cresterea naturala are caracter tendential si prevede
evolutia populatiei in functie de sporul mediu anual. 

POPULATIA  IN  2007
(pers)

POPULATIA IN 2016
(pers)

SPORUL MEDIU ANUAL 
(nr. pers)

POPULATIA IN 2026
(pers)

2904 3269 3,6 3634
Sporul mediu anual al populatiei in ultimii 10 ani, respectiv intervalul 2007-2016 este de 3,6

locuitori. Presupunând constant ritmul cresterii populaţiei cu 3,6 persoane pe an, aceasta va atinge în
2026, 3629 persoane.

In contextul crizei economice globale, este aproape imposibil de realizat o estimare exacta a
evolutiei demografice. Proiectia evolutiei anterioare a populatiei pe un orizont de 10 ani arata o creştere
demografică in comuna Raciu. 

3.6. ORGANIZAREA CIRCULATIEI

Reteaua de drumuri de pe teritoriul comunei este satisfacatoare deservirii relatiilor comunei cu
localitatile invecinate. Pe baza analizei situatiei existente se fac urmatoarele propuneri:

- largirea si modernizarea drumurilor (aliniament propus);
- modernizarea unor intersectii;
- modernizarea podurilor si podetelor existente;

Au fost propuse pentru modernizare toate drumurile intravilane si strazile extravilane de pe raza
comunei Raciu.

3.7. INTRAVILAN PROPUS.   ZONIFICARE FUNCTIONALA. BILANT TERITORIAL   

Zonificarea generala a asezarilor ramane neschimbata.            
In plansa nr. 3 REGLEMENTARI URBANISTICE – ZONIFICARE sunt prezentate propunerile si

reglementarile urbanistice pentru comuna in functie de nevoia de dezvoltare si de particularitatea sa.
Fata de suprafata cuprinsa in intravilanul existent al comunei Raciu de 246,21 ha, s-a propus o

marire cu 81,09 ha.
SITUATIA PROPUSA A 

TRUPURILOR IZOLATE DISTRIBUITE IN TERITORIU (ha)

T1 SAT RESEDINTA RACIU, SAT APARTINATOR SILISTEA 224,76

T1a CANTON SILVIC 0,22

T2 SAT APARTINATOR SUTA SEACA 100,75

T2a TEREN SPORT 1,57

TOTAL 327,30
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ZONE FUNCTIONALE

SITUATIE PROPUSA

TOTAL

Supraf.
(Ha)

Supraf.
(%)

LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 265,92 81,25%

ZONA UNITATI AGRICOLE/ZOOTEHNICE 0,66 0,20%

ZONE INDUSTRIALE SI DEPOZITE 9,29 2,84%

INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES PUBLIC 5,60 1,71%

CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT - STRAZI 26,84 8,20%

GOSPODARIRE COMUNALA, CIMITIRE 0,94 0,29%

ZONA ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA 0,20 0,06%

APE 2,53 0,77%

SPATII PLANTATE, AGREMENT, SPORT 5,04 1,54%

TERENURI FORESTIERE 3,16 0,97%

TERENURI NEPRODUCTIVE 0,00 0,00%

ZONE MIXTE - LOCUINTE SI SERVICII 7,11 2,17%

TOTAL 327,30 100%

Conform acestui tabel, marirea intravilanului cu 81,09 ha este perfect rezonabila motivata de
realitatile existente in raport cu aspiratiile privind dezvoltarea.             

Extinderea intravilanelor existente vine in intampinarea unor cereri in acest sens (noi lotizari
pentru locuinte in zone interesante, noi zone industriale, turistice cu respectarea normelor de protectie a
mediului, noi dotari edilitare si de alta natura etc).

Bilantul final arata ca la intravilanul existent, prin amenajari functionale, vor creste suprafetele
destinate locuirii, zone industriale, agrement. 

3.8. MASURI IN ZONELE CU RISCURI NATURALE

Măsuri în zonele afectate de cutremure de pamant
Proiectarea  constructiilor  se  va  face  in  conformitate  cu  prevederile  normativului  Cod  de

proiectare  seismica – Partea I-Prevederi  de proiectare  pentru  cladiri,  indicativ  P-100/1-2006 si  OG
20/1994.

Masuri pentru reducerea riscului seismic:
-Punerea in siguranta a constructiilor care prezinta pericol de instabiliate si care adapostesc un

numar important de oameni.
-Creearea  unor  spatii  tapon  pentru  adapostirea  provizorie  a  locatarilor,  in  cazul  necesitatii

parasirii temporare a locuintelor, pe timpul executarii lucrarilor de interventie sau in caz de cutremur.
-Inventarierea si expertizarea cladirilor cu risc la un seism de intensitate mare.
 -Completarea cadrului organizatoric pentru luarea masurilor de urgenta post seism.
-Masuri de imbunatatire a informarii populatiei si a factorilor de decizie la nivele diferite (local si

central)asupra principalelor aspecte legate de riscul seismic si de masurile de reducere a acestuia.
Categoriile de cladiri cele mai vulnerabile in cazul unui cutremur de intensitate mare sunt foarte

mare o reprezinta:
-cladirile  inalte  (7-12  niveluri)  cu  schelet  din  beton  armat,  construite  inainte  de  1940  fara

protectie antiseismica.
-constructiile executate intre 1950 si 1976, conform normelor de proiectare in vigoare in aceea

perioada, ce prevedeau forte seismice mai reduse. Unele din aceste construcii (cu parter flexibil) in
1977 au suferit mai multe avarii.

-Cladirile  joase  din  zidarie  si  alte  materiale  locale  executate  traditional  fara  control  tehnic
specializat.
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Diminuarea vulnerabilitatii  seismice a constructiilor existente se poate realiza prin actiuni de
interventie si consolidare.

In ceea ce priveste modul de utilizare a terenurilor, a amplasarii constructiilor care urmeaza a fi
cuprinse in planurile de urbanism nu sunt identificate reglementari pe plan international care sa impuna
restrictii de autorizare si amplasare a unor constructii.

Specialistii, prin masuri adecvate de evaluare a efectelor seismelor si prin estimarea cat mai
exacta  a  efectelor  conditiilor  locale  de  amplasament  (studii,  investigatii  geotehnice  si  geofizice,
investigatii seimice) printr-o proiectare la standarde internationale, utilizare de materiale de calitate si
sisteme moderne, pot executa toate tipurile de constructii.

Măsuri pentru zonele afectate de inundatii
            Se vor tine cont de zonele de protectie a cursurilor de apa ,conform ‘’Legii Apelor’’.

Protectia impotriva inundatiilor constituie un element de gestiune a apei, care include pe langa
partea  inginereasca  de proiectare  si  execute si  aspecte  de planificare  si  economice reprezentand
rezultatul  unor  eforturi  colective  interdisciplinare  efectuate  de  toate  institutiile  implicate  in  acest
fenomen.

Aplicarea masurilor operative de aparare se realizeaza in mod unitar, pe baza planurilor de
aparare impotriva inundatiilor,  fenomenelor meteorologice periculoase sau accidentelor la constructii
hidrotehnice, care se elaboreaza pe bazine hidrografice, judete si localitati, precum si la obiectivele care
pot fi afectate de astfel de fenomene sau accidente.
           Elaborarea planurilor de aparare prevazute se va face cu luarea in considerare a planurilor de
amenajare a teritoriului si a restrictionarii regimului de constructii si cu consultarea persoanelor fizice si
persoanelor juridice interesate.

Coordonarea operativa a activitatii de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice
periculoase si accidentelor la constructii hidrotehnice revine Regiei Autonome "Apele Romane".

Prefectul judetului in care se afla sediul filialei bazinale a Regiei Autonome "Apele Romane" are
atributii  de  coordonare  a  activitatii  de  aparare  impotriva  inundatiilor,  fenomenelor  meteorologice
periculoase si accidentelor la constructii hidrotehnice pe bazinul hidrografic respectiv.

Pentru a evita producerea unor calamitati in perioadele de ape mari sau de accidente la baraje,
functionarea acumularilor nepermanente la parametrii pentru care au fost construite este obligatorie, iar
Comisia centrala poate aproba inundarea dirijata  a  unor terenuri  dinainte  stabilite  prin  planurile  de
aparare, precum si a incintelor indiguite, realizate lateral unui curs de apa.

Detinatorii cu orice titlu ai terenurilor stabilite prin planurile bazinale de aparare, ca si ai celor
situate in incinte indiguite sint obligati sa permita inundarea temporara, in mod dirijat, a acestora.

Pentru prejudiciile suferite prin inundarea temporara a terenurilor, proprietarii  acestora vor fi
despagubiti din fondul de asigurare, in conditiile legii. Valorile despagubirilor se propun de prefecti, se
avizeaza de Comisia centrala si se aproba prin hotarire a Guvernului.

Pentru diminuarea efectelor inundatiilor in zona:
-Se vor redimensiona podurile si podetele subdimensionate.
-Se vor redimensiona profilele santurilor si se va realiza un sistem unitar de santuri si rigole pentru a

prelua apele excedentare in urma precipitatiilor maxime.
-Se recomanda efecturea unei retele de canalizare pluviala dimensionata pe tot teritoriu.
-Se recomanda inaltarea malurilor in zonele cu slaba incastrare a albiilor minore.
-De reabilitat apararile de mal in zonele unde acestea sunt compromise datorita eroziunii intense
-Se  recomanda  efectuarea  de  curatire  si  decolmatare  a  albiilor  pentru  a  permite  scurgerea  in

parametrii optimi.
-Regularizarea afluentilor 

Măsuri în zonele afectate de alunecari de teren
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Pentru zonele de hazard se va evolua gradul de stabilitate a terenului si propuneri de lucrari in
cazul in care este necesar.

La proiectarea constructiilor se va evalua  gradul de stabilitate al versantilor limitrofi  si se va
stabili  distanta de amplasare  fata de versantii instabili. 

In zonele fara vegetatie, se vor lua masuri  de  plantare de pomi (salcâm, anin, pin,  frasin,
catina). 

Se vor efectua lucrari de drenare a apei din precipitatii si organisme torentiale.

3.9. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

3.9.1. Gospodarirea apelor
Se va respecta Schema Cadru a Amenajare a Bazinului Hidrografic Arges, in care se prevad:

- lucrari hidrotehnice de aparare contra inundatiilor in zonele de depasire a gradelor de
asigurare;

- lucrari de preluare a apelor pluviale si descarcare in emisari.

3.9.2. Alimentarea cu apa
In vederea extinderii alimentarii cu apa in zonele neracordate la reteaua de distributie sau de

extindere a intravilanului, prin  proiectele de alimentare cu apa, canalizare si epurare ape uzate se va
urmari:

 Intensificarea activităţilor economice şi sociale la nivelul comunităţii vizate de proiect; 
 Diminuarea discrepanţelor existente între diversele localităţi şi zone din România, între localită-

ţile din mediul rural şi cel urban, precum şi dintre România şi celelalte state membre ale Uniunii
Europene;

 Creşterea calităţii vieţii în cadrul comunităţii prin crearea unui cadru favorabil sănătăţii populaţi -
ei;

 Îmbunătăţirea situaţiei sociale şi economice a locuitorilor;
 Atragerea unui număr ridicat de investitori în zonă; 
 Conformarea la restricţiile de mediu şi cele de ordin legislativ impuse în prezent de legislaţia na -

ţionala;
Materialul conductelor

Debitele de dimensionare şi verificare se vor  calcula în confomitate cu NP133/2013 - Normativ
privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor.

La stabilirea tipului de conducta se vor avea  in vedere:
 presiunea maxima a retelei sa nu depaseasca 60 m.c.a. 
 posibilităţile de dezvoltare ulterioară a localităţii şi a extinderii lungimii şi capacităţii

de transport a reţelei de distribuţie prin închiderea unor inele.
Pentru retelele de distributie se vor utiliza conducte cu o comportare foarte buna in exploatare,

garantate de producator peste 50 de ani. 
Aliniamentul şi poziţia verticală a conductelor

In timpul executării lucrărilor se vor lua măsuri pentru securitatea şi stabilitatea construcţiilor din
zonă, a instalaţiilor  subterane întâlnite, de protecţie a pietonilor şi vehiculelor care circulă în  zonă. 

Se recomanda ca amplasamentul conductelor sa fie in cazul strazilor asfaltate pe ambele parti
ale tramei stradale, iar in cazul drumurilor neamenajate pe o singura parte.

Conductele se vor amplasa subteran, sub adancimea de inghet care in zona este de – 0,90 m.
Vane şi fitinguri

În scopul limitării la maximum a tronsoanelor scoase din funcţiune spre intervenţie, se prevăd
armături de închidere de regulă:

 în nodurile reţelelor ramificate;
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 pe conductele principale (artere) la distanţa de maxim 500 m;
 pe conductele de serviciu, în cazul în care nu sunt racorduri, la distanţe de maxim 300 m

astfel încât să nu se scoată din funcţiune mai mult de 5 hidranţi de incendiu.
La delimitarea a doua zone de presiune se va monta robinet de separaţie. Manevrarea acestuia

este permisă numai în cazuri speciale, când este necesară prelevarea unui debit de apă suplimentar
dintr–o zonă de presiune sau cand sunt interventii majore pe unul dintre sectoare.

Camine de vane
Pe traseul retelelor se vor prevede camine  pentru: vane de linie, ramificatie, golire, aerisire,

subtraversari cursuri de apa si pentru supratraversari de drumuri.
Hidranţi

Pe reţeaua de alimentare cu apa se vor prevedea hidranţi supraterani sau subterani conform
NP 133-2013, care  se amplasează lateral faţă de conducta reţelei, în afara spaţiului carosabil, între
conductă şi limita proprietăţilor sau clădirile din zonă. 

Distanţele dintre hidranţi, dintre aceştia şi carosabil, precum şi faţă de clădiri, se stabilesc con-
form reglementărilor specifice, astfel încât să asigure funcţionarea mijloacelor de pază contra incendii -
lor. Conductele de racord ale hidranţilor trebuie să fie cât mai scurte.
           Subtraversări/ supratraversări

Pe întreg traseul subtraversărilor se vor prevedea tuburi de protecţie din otel protejat. Subtra -
versările vor fi amplasate la o adâncime minima de 1,5 m fata de cota drumului în ax şi până la genera -
toare superioara a conductei de protecţie. Subtraversările se vor executa sub un unghi cat mai apropiat
de 90 de grade sexagesimale dar nu mai mic decât 60 de grade sexagesimale intre axul drumului şi
axul conductei de protecţie.

Traversarea cursurilor de apa cu conducte de distribuie se va face, functie de latimea acestora,
cu conducte metalice autoportante sau prin subtraversare.

Branşamente şi conducte de serviciu
Branşamentele se vor realiza din conductă PEID – PE 100 – Pn 10 – De 25 mm, iar apometrele

vor avea Dn 20 mm.
Piesele speciale pentru un branşament vor fi:
 piesă de branşare întărită
 racord compresiune
 robinet concesie din fontă
 dop compresiune 
 kit acţionare robinet concesie
 cutie stradală pentru robinet concesie
 conductă PEID – PE 100 – Pn 10 – De 25 mm pentru branşamente la case
 cot compresiune

Cămine de apometru
Pentru căminele de apometru se vor utiliza căminele din plastic  (polietilenă) sau beton. La

caminele din polietilena suprafaţa trebuie să fie netedă, fără defecte vizibile cu ochiul liber (incluziuni,
bule  de  aer,  ciupituri,  fisuri  sau  straturi  care  se  desprind)  care  ar  putea  avea  efecte  asupra
funcţionalităţii.

3.9.3. Canalizare
Pentru dezvoltarea infrastructurii de canalizare pentru intreaga comuna Raciu, este necesara

extinderea  retelei  de  canalizare,  iar  conform  documentatiilor  specifice  se  va  stabili  daca  exista
necesitatea unei noi statii de epurare sau marirea capacitatii celei existente.

Conform Master  Plan,  privind infrastructura  de apa si  canalizare pentru  judetul  Dambovita,
preluarea apelor uzate pentru epurare se va face de catre sistemul de canalizare prevazut in localitatea
Dragodana.
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Sistemul    de    canalizare    reprezinta    totalitatea    constructiilor     si    instalatiilor    care
colecteaza, transporta, epureaza si evacueaza intr-un    receptor    natural    apele    de    canalizare
menajer epurate, respectandu-se conditiile de calitate impuse de reglementarile in vigoare din acest
domeniu.

Alcatuirea    si   dimensionarea   extinderii sistemului de canalizare existent este in   functie   de
mai   multi   factori semnificativi:

 numarul total de locuitori;
 numarul de locuitori potentlali care se vor racorda la reteaua de canalizare;
 numarul  si capacitatea unitatilor administrative  si social - culturale care se vor racorda

la reteaua de canalizare;
 relieful  si natura terenului din zonele de extindere;

Pentru calculul debitelor caracteristice ale apelor uzate menajere a zonelor de extindere, se va
lua  in  calcul  restitutia  de  apa  uzata  ,  care  reprezinta   cantitatea  de  apa  uzata  evacuata  zilnic  la
canalizare de catre un locuitor     in   l/loc.zi.     Restitutia     specifica     provine     din     impurificarea
apei     potabile     utilizate in     scopuri gospodaresti    pentru    gatit,    igiena  orala si  corporala
spalatul    rufelor,    curatenie,    pentru   intretinerea toaletelor, etc. Restitutia specifica este functie de
mai multi factori si anume: clima, gradul de dotare al locuintelor cu apa rece  si calda, de anotimp, de
orele in care se face restitutia, de ziua din saptamana si si alti factori cu important redusa
        Conform SR 1846-1/2006, restitutia specifica  se va considera egala cu necesarul specific de
apa q, parametru care reprezinta cantitatea de apa potabila  necesara unui  locuitor  intr-o  zi  pentru
nevoile proprii. 
        

Retele de canalizare
Pentru asigurarea racordarii  cu  usurinta a gospodariilor situate pe strazile asfaltate se vor

amplasa colectare pe ambele parti ale carosabilului, sau axial, cu racorduri pentru grupuri de imobile
pentru a se evita spargerea carosabilului pe suprafete mari.

Pe celelalte drumuri de mica latime sau neasfaltate, reteaua de canalizare va  fi dispusa in axul
drumurilor.

Pentru toate proiectele ce se vor implementa se va tine seama de prevederile "Normativului
NTPA-002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct
în staţiile de epurare din 28.02.2002".  În vederea asigurării funcţionării corespunzătoare a reţelei de
canalizare, dimensiunea minimă a secţiunii transversale a canalelor va fi de 250 mm, conform STAS
1481/86 - Canalizări. Reţele exterioare.Criterii generale şi studii de proiectare NP 133-2013.

Dimensionările se vor face in  conformitate cu reglementările în vigoare, STAS 1343/1-2006
„Alimentari cu apa. Determinarea cantităţilor de apa de alimentare pentru centre populate” si conform
SR 1846-1/06, SR1846-2/2007, STAS 3051/91, STAS 9470/73 astfel incat sa preia debitele de ape
uzate menajere si sa le conduca gravitational sau sub presiune la statia de epurare si in continuare,
dupa tratare in emisar.

Întrucât trama stradală a localităţii nu a fost sistematizată în totalitate la nivelul zonei carosabile,
preluarea apelor meteorice va fi integrata in lucrarile viitoare de modernizare a infrastructurii de drumuri.
Din acest  motiv  reţeaua de canalizare se va amenaja numai în  sistem divizor,  pentru  apele uzate
menajere rezultate de la utilizatorii locali de apă.

Reţeaua de canalizare urmează a se poza subteran, la adâncimi minime de – 1,50 m în zonele
de plecare, urmărind în cea mai mare parte sistemul de declivitate natural al terenului. Pe traseul canali -
zarii se vor realiza camine de vizitare la distanţe de 50 - 60 m unul faţă de altul, acestea fiind  obligatorii
în zonele de intersecţie a arterelor stradale, puncte în care se va asigura şi confluenţa mai multor tron -
soane de canal.

Căminele de vizitare au ca scop curatirea reţelei de canalizare, dar şi rol de schimbare de di -
recţie pentru efluentul uzat tranzitat.
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Aşezarea  in  plan  vertical  a  reţelei  se  va  face   ţinând  cont  de  configuraţia  terenului,  de
adâncimea de îngheţ şi de sarcinile care acţionează asupra canalelor.

Reţeaua de canalizare va urmări trama stradală a localităţii pentru amplasarea traseului în plan
al  colectoarelor.  Acestea  se  vor  poza  sub  cota  terenului  (pe  ambele  parti  ale  strazilor  asfaltate),
respectându-se  adâncimea  de  îngheţ,  adancimea  de  neinundare  a  proprietatilor  şi  adâncimea
determinată de sarcinile care acţionează asupra canalelor.

Condiţiile de amplasare la încrucişarea reţelelor edilitare şi distanţele în plan orizontal şi vertical
între canalele care colectează şi transportă ape uzate faţă de alte elemente de construcţie, arbori, reţele
sunt  recomandate  în  SR  8591/1  «  Reţelele  subterane.  Condiţii  de  amplasare  ».  Deasemenea,
încrucişările între reţelele edilitare subterane, se fac, de regulă sub un unghi de proiecţie într-un plan
orizontal de 75o - 90o. Se admit reduceri ale unghiului până la 45o, în cazul în care conductele sunt
amplasate pe străzi care se intersectează până la acest unghi. 

Reţeaua de canalizare va asigura tranzitarea efluentului uzat în sistem gravitaţional si prin pom-
pare, la staţia de epurare. 

Reteaua de canalizare menajera va fi configurata pe zone cu curgere gravitationala, insa, in
unele  cazuri,  apele  uzate  vor  fi  colectate  si  refulate  prin  intermediul  statiilor  de  pompare  spre
tronsoanele adiacente cu curgere gravitationala, astfel ca adancimea de pozare a conductelor sa fie in
general sub 4,00 - 5,00  m. 

Materialul recomandat la realizarea reţelei de canalizare va fi PVC cu diametrele stabilite prin
studii specifice.

S-a optat pentru acest material datorită faptului că are o rezistenţă mare faţă de agresivitatea
solului şi o durată mare de folosinţă (peste 50 ani).

Materialele propuse au o mare eficienţă şi siguranţă  de transport, egală cu cea a reţelelor de
presiune care garantează din plin absoluta etanşare a reţelelor de colectare. Rugozitatea este foarte
scăzută ceea ce permite viteze mari de scurgere a lichidelor transportate.

Pe reteaua de canalizare proiectata se vor prevede camine de vizitare, sau pentru schimbare
de directie, iar pe conductele de refulare se vor prevede camine de curatire - aerisire. Caminele de pe
reteaua de canalizare vor fi carosabile, conform STAS 2448, din tuburi circulare din beton Dn. 1000
mm., cu camera de lucru, functie de adancimea retelelor de canalizare pe care se vor amplasa, sau din
alt gen de material agrementat.

Acolo  unde  adancimea  de  pozare  a  canalizarii  depaseste  4,00  -  5,00  m.,  nefiind  indicat
transportul apei gravitational sub acest nivel, se vor prevede  statii de pompare.

Parametri hidraulici ai reţelei de canalizare:
 Viteza maxima de curgere a fost aleasa astfel încât sa nu depăşească valoarea de 3 m/s.
 Viteza minima este de 0.7 m/s. Aceasta viteza este de autocurăţire şi trebuie respectata,

în caz contrar producându-se depunerea substanţelor în suspensie din apele uzate.
 Gradul de umplere 70%;
 Diametrul exterior minim al conductelor de 250 mm (impus prin STAS 1846/2006).
 Panta longitudinala – se va alege astfel încât sa se realizeze viteza de autocurăţire de mi-

nim 0,7 m/s, pentru evitarea depunerii particulelor din apele uzate.

Materialul conductelor
Se va adopta un material pentru conducte cu o rugozitate foarte mica, care sa permită curgerea

cu viteza relativ ridicata (pentru autocurăţire) la o panta cat mai mica, evitându-se în acest mod adânci -
mea excesiva a colectoarelor de canalizare şi apariţia unor dificultăţi atât în execuţie, cat şi în exploata -
re si care ar conduce la un cost ridicat al investiţiei. 

Aliniamentul şi poziţia verticală a conductelor
Amplasarea  în plan vertical a conductelor se va face ţinând cont de configuraţia terenului, de

cota de preluare şi a adâncimii de îngheţ, de sarcinile care acţionează asupra canalelor, de nivelul ape -
lor subterane şi de punctele obligate.
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Panta retelei de canalizare pe cele mai multe tronsoane, va fi egala cu panta terenului, si va fi
aleasa în aşa fel încât sa asigure curgerea gravitaţionala.

Reţeaua de canalizare se va poza sub adâncimea de îngheţ de -0,90 m.
In zona drumurilor modernizate este indicat  ca  subtraversările sa se execute prin foraj orizon-

tal dirijat. 
Supratraversarile raurilor se vor face prin sustinerea de lucrarile de arta existente, sau prin con-

structii speciale de supratraversare (estacade).
Cămine de vizitare 

Pentru întreţinerea şi buna funcţionare a reţelei de canalizare si pentru facilitarea intervenţiei pe
reţeaua de canalizare se vor prevede cămine de vizitare şi intersecţie.

Căminele de vizitare permit accesul în canale în scopul supravegherii şi întreţinerii acestora,
pentru curăţarea şi evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ şi calitativ al apelor.

Reţeaua de canalizare va fi prevăzuta cu cămine de vizitare amplasate conform STAS 3051-91.
La canalele nevizitabile, căminele de vizitare se prevăd:

 In aliniament, la distanta maxima de 60 m;
 In punctele de schimbare a dimensiunilor;
 In punctele de schimbare a pantei;
 In punctele de schimbare a direcţiei;
 In punctele de intersecţie a canalului.

Subtraversări/ supratraversări
Subtraversările vor fi amplasate la o adâncime minima de 1,5 m fata de cota drumului în ax şi

până la generatoarea superioara a conductei de protecţie. Subtraversările se vor executa sub un unghi
cit mai apropiat de 90 de grade sexagesimale dar nu mai mic decât 60 de grade sexagesimale intre
axul drumului şi axul conductei de protecţie

Conducte de refulare 
Se vor prevede conducte de refulare din PEHD, PN 4 atm. pentru fiecare plecare din statiile de

pompare.
Pentru exploatarea in bune conditii a conductei de refulare ape uzate sub presiune, pe traseul

ei se vor realiza camine  de vizitare – curatire. 
Caminele vor fi  de tipul caminelor de vane similare celor prevazute pe retelele de distributie

apa potabila. In aceste camine sunt prevazute pe conducta de refulare pozitii pentru piese de curatire
ce constau in piese de ramificatie la 45 grd. pe care se vor monta flanse oarbe demontabile pentrru
interventii. Cota de montaj a retelei si a flanselor oarbe va fi sub 0,90 m., corespunzatoare adancimii
maxime de inghet.

Staţii de pompare apă uzată 
Pentru asigurarea colectarii si transportului apelor uzate menajere, din cauza pantei terenului

care in cazul transportului gravitational al apei uzate ar conduce la sapaturi pentru pozarea conductelor
la adancimi mai mari de 4,00 – 5,00 m, va rezulta necesitatea amplasarii de statii de pompare apa uza-
ta.

3.9.4. Alimentare cu energie electrica
Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor se va realiza prin retele electrice aeriene si

subterane,  functionand la tensiunea de 220V si  380V (LEA j.t.  si  LES j.t.),  racordate la  posturi  de
transformare 20/0,4KV existente, sau, amplasate in zonele in care apar constructii noi.

In cazul constructiilor noi, pentru care nu se poate asigura puterea din posturile de transformare
existente,  se vor  realiza  racorduri  electrice  subterane din  ax  LEA 20  kV.  Racordurile  electrice  vor
asigura alimentarea cu energie electrica a noi posturi de transformare 20/0.4 kV, montate aerian pe
stalpi.

Reglementarile generale privind sistemul de alimentare cu energie electrica vizeaza activitatea
de proiectare si de executie, acestea constand din:
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- se recomanda ca documentatiile de proiectare sa cuprinda solutii bazate pe retele elec-
trice j.t. si bransamente, realizate preponderant subteran si mai putin aerian ;

- se va evita pe cat posibil, solutiile bazate pe variante de bransamente provizorii punan-
du-se accent pe variantele definitive ;

- vor fi executate in timp, pe masura ce constructii si investitii noi vor fi realizate, posturi
de transformare aeriane pentru acoperirea puterilor instalate. 

In  comuna  Raciu,  iluminatul  public  este  deficitar  atat  din  punct  de  vedere  al  gradului  de
acoperire a tramei stradale existente cat si din punct de vedere al performantelor la nivelul planului util
(nivelul structurii rutiere).

Este  recomandat  ca stalpii  de iluminat  prevazuti  sa  fie  din  categoria  “Stalpilor  de folosinta
comuna” pentru a permite amplasarea aeriana pe acesti stalpi la inaltimi de peste 6 m, a unor cabluri de
alta natura (telefonie + internet, cablu T.V.)

Se va extinde reteaua existenta de iluminat public, marindu-se gradul de acoperire al tramei
stradale si a altor zone de interes public 

Executia  tronsoanelor  zonale  de  iluminat  public  aferente  zonelor  nou  construite  este
recomandat  sa  se  faca  concomitent  cu  realizarea  structurii  rutiere  si  a  celorlalte  tipuri  de  utilitati
subterane, pentru a se evita situatiile de avarii ce pot apare in cazul unor executii necoordonate intre
activitati.

Traseul retelelor de iluminat public va trebui sa fie judicios ales, in asa fel incat sa fie respectate
distantele si normele de protejare al celorlalte tipuri de utilitati cu care se invecineaza.

De asemenea,  se  vor  prevedea,  in  functie  de  terenul  liber  existent  si  expunerea  la  soare
necesara, loturi de panouri solare pentru producerea de energie electrica si livrarea acesteia in sistemul
local de alimentare cu energie electrica.

Pentru iluminatul public se propune un sistem de iluminat cu unitati independente solare.
Sistemul  de  iluminat   proiectat  va  asigura  orientarea  în  zonă,  pe  alei  a  pietonilor,

corespunzătoare clasei P7 ( sistem de iluminat pentru ghidare vizuală ), conform normativului NP 062-
02, tabelul 1.5 din Anexa A 1.1.

La proiectarea sistemelor de iluminat se vor avea in vedere  criteriile de calitate obiective şi
subiective ca: 

- nivelul de iluminare corespunzător
- distribuţia iluminării în câmpul vizual al pietonului şi evitarea orbirii
- redarea tridimensională
- culoarea aparentă a surselor de lumină adecvată şi redarea necesară a culorilor 
- ghidajul vizual realizat printr-un ambient luminos corespunzător
- evitarea poluării luminoasa generata de sistemul de iluminat pietonal, care ar putea avea

efecte dăunătoare asupra pietonilor şi a participanţilor la traficul rutier, precum şi asupra locuitorilor co -
munei

La alegerea tipului de aparat de iluminat se va tine cont de:
- utilizarea resurselor regenerabile, fără alimentare externă cu energie electrică şi reducerea

emisiilor de dioxid de carbon
- curba de distribuţie a intensităţii luminoase 
- randament ridicat 
- unghiul de protectie vizuală 
- factorul de menţinere
- securitatea utilizatorului din punct de vedere electric
- protecţia împotriva izbucnirii incendiilor
- corelarea gradului de protectie al corpului de iluminat cu caracteristicile mediului
- rezistenta la socuri mecanice, pentru a asigura protecţia împotriva actelor de vandalism
- rezistenţa la agentii biologici (rozatoare, insecte, pasari etc...)
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Pentru  realizarea  sistemului  de  iluminat  proiectat,  se  vor  utiliza  aparate  de  iluminat
independente,  cu  panouri  solare  fotovoltaice,  cu  surse  LED-uri  de  mare  putere,  montate  pe  stâlpi
metalici ornamentali, în fundaţii de beton.

Avantajele acestor aparate de iluminat:
- sunt realizate să funcţioneze fără alimentare externă cu energie electrică
- funcţionează tot timpul anului, în orice condiţii de climă
- emisie zero de CO2

- nu necesită întreţinere curentă
- sunt echipate cu stâlpi de susţinere şi cu tehnologie LED de mare putere
- sunt sisteme complet automatizate şi independente
- nu necesită lucrări de săpături pentru cabluri
- componentele sunt integral reciclabile, fără elemente chimice cu potenţial negativ asupra

mediului 
Din punct de vedere al coridoarelor de protectie ale retelelor de transport a energiei electrice,

apar restrictii de amplasare a unor obiective de investitii in vecinatatea acestor retele, reglementate de
Standardele in vigoare dupa cum urmeaza:

a) distanta de amplasare a unor obiective de investitii fata de liniile aeriene de inalta ten-
siune (220KV si 110KV) care apartin SISTEMULUI ENERGETIC NATIONAL (SEN) va fi de 25m stan-
ga, respectiv dreapta, fata de proiectia pe sol a conductorilor aerieni, marginali, amplasati pe stalpii din
ferme metalice.

b) distanta de amplasare a unor obiective de investitii fata de liniile aeriene de medie ten-
siune (20KV si 6KV) va fi de 10 m stanga, respectiv dreapta, fata de proiectia pe sol a conductorilor ae -
rieni, marginali, amplasati pe stalpii din beton armat precomprimat.

c) distanta de amplasare a unor obiective de investitii fata de cablurile electrice subterane
de medie tensiune (20KV si 6KV) va fi de 1m stanga respectiv dreapta, fata de axul retelei electrice

d) nu se vor monta in aceeasi transee de cabluri electrice de medie tensiune (20KV si
6KV) sau cabluri electrice de joasa tensiune (0,4KV) alte tipuri de utilitati constand din cabluri pentru cu-
renti slabi, cabluri T.V., cabluri de telefonie, conducte magistrale de gaze, conducte de distributie gaze.

3.9.5. Telefonie
În comuna Raciu, dezvoltarea telecomunicaţiilor se va  face în conformitate cu planurile de

dezvoltare ale  Telekom Romania Communications SA şi a altor firme ce deţin reţele de telecomunicaţii.
Telefonia mobilă, având acoperire prin prezenţa în  zona comunei Raciu a statiilor de emisie –

recepţie  aparţinând societăţilor comerciale Telekom Romania Mobile Communications  , VODAFONE şi
ORANGE, dispune practic de posibilităţi  nelimitate pentru conectarea celor interesaţi în oricare  din
aceste reţele.

Pentru captarea programelor TV, locuitorii comunei Raciu pot opta pentru diverse posibilităţi :
-antene proprii;
-centru captare şi retransmisie prin cablu;
-televiziune digitală prin satelit.

Proiectarea  şi  execuţia  lucrărilor  de  telecomunicaţii  se  va  face  numai  de  către  specialişti
autorizaţi în domeniu.

Proiectele de dezvoltare şi modernizare în domeniul  telecomunicaţiilor vor fi iniţiate şi finanţate
de  societăţile comerciale deţinătoare, cu acordul  Autorităţii administrative locale.

Pentru  autorizarea oricărei  construcţii  sau extinderi,  amplasată în  apropierea instalaţiilor  de
telecomunicaţii  (cabluri, staţii emisie – recepţie, piloni antenă etc), Primăria Raciu va solicita AVIZUL de
amplasare  emis de Telekom Romania Communications SA sau alte societăţi  ce deţin respectivele
instalaţii de telecomunicaţii.

3.9.6. Alimentare cu caldura

__________________________________________________________________
Memoriu general comuna Raciu, județul Dâmbovița

70



PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. MIRUNA GISCONCEPT S.R.L., TÂRGOVIȘTE, DÂMBOVIȚA, TEL: 0734 722 655

In localitatea Raciu, incalzirea imobilelor se va realiza in continuare, pana la introducerea distri -
butiei de gaze naturale,  folosind combustibili de diverse tipuri (combustibili solizi – lemn, combustibili li -
chizi – motorina si petrol, gaze petroliere lichefiate si energie electrica). Dupa  racordarea  la  reteaua
de gaze naturale se va generaliza folosirea acestora.

3.9.7. Alimentare cu gaze
La baza promovarii investitiei de alimentare cu gaze va sta solutia  S.N.T.G.N. TRANSGAZ

S.A. MEDIAŞ – SUCURSALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE -    str. George Enescu nr. 11.
La instalaţiile  de  utilizare a gazelor  naturale este  obligatoriu  a  fi  respectate  prevederile

Normelor tehnice NTPEE 2008,  dintre care subliniem următoarele:
 Incăperea în care vor fi amplasate aparate consumatoare de gaze naturale va corespunde

din punct de vedere al volumului, suprafeţei vitrate şi ventilării prevederilor  Normelor tehnice mai sus
menţionate   şi, din punct de vedere al structurii, prevederilor Normativului P 118-1999 de siguranţă la
foc a construcţiilor.

 Pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construcţie
specială (securizat, tip Termopan etc.) se vor monta obligatoriu detectoare automate de gaze cu limita
de sensibilitate 2% metan (CH4) în aer, care acţionează asupra robinetului de închidere al conductei de
alimentare cu gaze naturale al arzătoarelor. Această prevedere este valabilă şi pentru celelelte încăperi
în care sunt amplasate aparate consumatoare de gaze naturale, inclusiv bucătăriile locuinţelor.

 Prin proiectul instalaţiilor de gaze naturale pozate subteran, se vor prevedea măsuri de
etanşare împotriva infiltraţiilor de gaze naturale la trecerile subterane ale instalaţiilor de orice utilitate
(încălzire,  apă,  canalizare,  cabluri  electrice,  telefonice,  CATV etc)  prin  pereţii  subterani  ai  clădirilor
racordate  la  sistemul  de  distribuţie  de  gaze  naturale.  De  asemenea,  se  etanşează  toate  trecerile
conductelor  prin  planşeele  subsolurilor,  pentru  evitarea  pătrunderii  gazelor  naturale  la  nivelurile
superioare, în caz de infiltrare a acestora în subsol. Este interzisă racordarea la sistemul de distribuţie a
gazelor naturale a clădirilor care nu au asigurate măsurile de etanşare prevăzute mai sus.

Utilizatorul final (beneficiarul) fiecărei centrale termice trebuie să respecte cerinţele Prescripţiei
tehnice ISCIR PT A1 – 2002 – „Cerinţe tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de
combustibili gazoşi” privind:

 Montarea / instalarea
 Punerea în funcţiune (PIF)
 Service-ul şi repararea
 Verificarea tehnică periodică şi autorizarea funcţionării
 Garanţia şi siguranţa în exploatare
 Exploatarea
Pentru aceasta fiecare utilizator final trebuie să deţină autorizaţie de funcţionare, autorizarea

făcându-se de către o firmă autorizată ISCIR la prima punere în funcţiune şi periodic, cel puţin o dată la
2 ani.

Pentru conductele de repartiţie (medie presiune – între 6 şi 2 bar)  şi distribuţie (redusă şi
joasă presiune - sub 2 bar) a gazelor naturale,   în conformitate cu prevederile  Normelor  tehnice
pentru proiectarea,  executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale  NTPEE
2008,  aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009 şi publicate în MO 255 bis / 16.04.2009.
(care au înlocuit Normele tehnice  pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale   -  indicativ  NT-DPE-01/2004),  diametrele  minime admise pentru  conduc ele  subterane de
presiune redusă sunt:

 Conducte de distribuţie, de regulă  OL 2”, respectiv  PEID 40 mm
 Branşamente şi instalaţii de utilizare OL 1”, respectiv  PEID 32 mm 
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Conform  normelor  tehnice  în  vigoare,  în  localităţi  conductele  subterane  de  distribuţie  se
pozează numai în domeniul public, pe trasee mai puţin aglomerate cu instalaţii subterane, ţinând seama
de următoarea ordine de preferinţă: zone verzi, trotuare, alei pietonale, carosabil.

Conductele, fitingurile şi armăturile din polietilenă, precum şi cele din oţel cu protecţie exterioară
anticorosivă se montează îngropate direct în pământ, adâncimea minimă de montaj fiind de 0,9 m de la
generatoarea superioară.

Se recomandă ca, pentru conductele de distribuţie montate subteran, să fie utilizate conductele
de polietilenă, cu respectarea strictă a instrucţiunilor de montare.

In paralel cu execuţia reţelelor,  trebuie realizată operaţiunea de cartografiere a lor, inclusiv pe
suport magnetic, pentru a fi posibilă informarea rapidă a solicitanţilor, remedierea avariilor, branşarea
noilor consumatori, extinderea reţelelor, reechilibrarea lor etc.

Este necesar ca pozarea reţelelor de gaze naturale şi, pe cât posibil, a branşamentelor,  ca şi a
celorlalte  reţele,  să  se  realizeze  înainte  de  realizarea  carosabilului  ţinând  seama de  circulaţiile  şi
lotizările proiectate. 

La executarea reţelelor de gaze se va ţine seama obligatoriu de faptul că în spaţiul disponibil
urmează a se monta şi alte conducte: apă, canalizare, cabluri electrice, canalizaţie telefonică etc. şi de
aceea trebuie lăsate spaţiile necesare  pentru montarea acestora,  precum şi distanţele de siguranţă
între aceste reţele.

Pentru locuinţele individuale  se recomandă realizarea unui branşament prevăzut cu regulator
de presiune comun la câte 2 locuinţe ale căror curţi sunt alăturate, micşorându-se astfel numărul de
branşări la conducta publică de distribuţie

Conductele  de repartiţie  şi  de distribuţie a  gazelor,  branşamentele,  racordurile şi  instalaţiile
interioare vor fi realizate cu materiale şi echipamente omologate şi agrementate de către organismele
abilitate  din  România  în  conformitate  cu  prevederile  HGR 622 /  2004  şi  HGR 796 /  2005 privind
stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii . 

In Anexa nr. 1 sunt indicate distanţele minime dintre conductele subterane de gaze din oţel şi
polietilenă de înaltă densitate (PEID) şi diferite instalaţii, construcţii sau obstacole conform SR 8591 –
1997  „Amplasarea  în  localităţi  a  reţelelor  edilitare  subterane  executate  în  săpătură”,  precum şi  în
Tabelul 1 din „Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare
cu gaze naturale 2008”.

In  Anexa nr.  2 sunt  indicate distanţele de securitate între  staţii  sau posturi  de reglare sau
reglare – măsurare şi diferite construcţii sau instalaţii, conform aceloraşi Norme tehnice NTPEE 2008.

In ceea ce priveşte  conductele de transport a gazelor naturale cu presiunea între 6…45
bar, aceste  conducte sunt realizate din oţel  şi  sunt montate subteran, fiind în cea mai  mare parte
prevăzute cu protecţie catodică. In conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea
şi executarea conductelor de alimentare din amonte şi de transport gaze naturale , aprobate prin
Decizia preşedintelui ANRGN nr. 1220/2006 şi publicate în MO 960 bis / 29.11.2006.  (care a înlocuit
Normativul Departamental pentru proiectarea şi construcţia conductelor colectoare şi de transport gaze
naturale - indicativ ND 3915/1994), în vederea asigurării funcţionării normale a conductelor şi evitarea
punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului, în zona de siguranţă şi în zona de protecţie se
impun terţilor restricţii şi interdicţii.

Zona de protecţie a conductelor de alimentare din amonte şi de transport gaze naturale  se
întinde de ambele părţi ale conductei şi se măsoară din axul conductei. 

Lăţimea zonei de protecţie este în funcţie de diametrul conductei şi este precizată în Normele
tehnice pentru proiectarea şi executarea conductelor de alimentare din amonte şi de transport gaze
naturale.

In zona de protecţie nu se execută lucrări fără aprobarea prealabilă a operatorului licenţiat care
exploatează conducta. In zona de protecţie sunt interzise construirea de clădiri, amplasarea de depozite
sau magazii, plantarea de arbori şi nu se angajează activităţi de natură a periclita integritatea conductei
(de exemplu scarificarea terenului).
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Zona de siguranţă este zona care se întinde, de regulă, pe 200 m de fiecare parte a axei
conductei. Pe o distanţă de 20 m de fiecare parte a axului conductei nu poate fi construită nici
un fel de clădire care adăposteşte persoane (locuinţe, spaţii de birouri etc.)

In conformitate cu Normele tehnice mai sus menţionate,  S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAŞ
va stabili   clasa de locaţie (1…4)  pentru proiectarea, execuţia şi verificarea conductei de transport,
care este în funcţie de numărul de clădiri (existente, precum şi cele prevăzute în planul de dezvoltare
urbanistică a zonei) pe secţiuni aleatorii cu lungimea de 1600 m şi lăţimea de 400 m, având conducta
ca axă longitudinală, precum şi de evaluarea stării tehnice a conductei şi de urmărirea comportării în
exploatare a acesteia. 

In cazul în care este necesară efectuarea unei analize de evaluare a riscului, pentru eliberarea
acordului operatorului licenţiat (SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ) în vederea realizării unei construcţii
în zona de siguranţă, costul acesteia este suportat de solicitantul acordului.

In  cazuri  speciale,  în  urma unei  analize  de evaluare a  riscului,  operatorul  conductei  poate
extinde zona de siguranţă.

Zona de siguranţă include şi zona de protecţie.
Pentru autorizarea executării oricăror construcţii în zona de siguranţă a obiectivelor din sectorul

gazelor  naturale  este  obligatorie  obţinerea  avizului  scris  al  operatorului  conductei  (S.N.T.G.N.
TRANSGAZ S.A. MEDIAŞ).

In ceea ce priveşte  amplasarea staţiilor de reglare măsurare predare (SRMP) cu P > 6 bar,
distanţa minimă faţă de clădiri destinate a fi ocupate de oameni este de 20 m de la partea exterioară a
împrejmuirii.

Traseele  conductelor  din  amonte  şi  de  transport  gaze  naturale  sunt  marcate  cu  prize  de
potenţial  şi  borne de schimbare direcţie,  toate din beton, iar zilnic sunt supravegheate de operatori
transport pe conducte şi reglare gaze naturale.

Pentru remedierea unor avarii apărute pe traseul conductelor, trebuie îndeplinite de către firma
care are în administrare reţelele o serie de formalităţi care necesită timp. Este de remarcat şi faptul că
traseul conductelor nu este în general paralel cu căile de comunicaţie, ceea ce conduce la dificultăţi în
aducerea utilajelor şi personalului de remediere la faţa locului.

De prevederile acestor Norme tehnice  este necesar a se ţine seama la stabilirea zonelor cu
interdicţie  de construcţie  de-a lungul  conductei  de transport  şi  a  racordurilor  la  SRMP,  cerându-se
pentru fiecare zonă în parte avizul de la  S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAŞ – SUCURSALA DE
TRANSPORT GAZE NATURALE -    str. George Enescu nr. 11.

In  concluzie, introducerea  sistemului  de  alimentare   cu  gaze  naturale  in  comuna  Raciu
presupune, în primul rând, existenţa unui număr suficient  de consumatori care să aibă posibilitatea
financiară de a realiza instalaţiile interioare şi de a achita cu regularitate facturile.   

De  asemenea,  este  recomandabil  ca  aceşti  consumatori  să  fie  grupaţi  pentru  a  permite
realizarea unui sistem de conducte cu un număr mai redus de ramificaţii şi, eventual, adoptarea unei
scheme de racordare buclate pentru o siguranţă crescută  în funcţionare. 

In cadrul lucrărilor de dezvoltare edilitară a localităţii  , trebuie rezervate spaţii pentru viitoarea
montare a conductelor de distribuţie a gazelor, lucrare care să fie executată la momentul oportun cu
minim de  modificări  la  drumurile  şi  reţelele  existente  sau  care  se  vor  executa  înainte  de  pozarea
conductelor de gaze naturale. De asemenea, trebuie rezervate suprafeţele de teren aferente staţiilor de
reglare (amplificǎrii acestora) şi zonelor de securitate aferente acestora, terenuri care să facă parte din
domeniul public.  

3.9.8. Gospodarie comunala
Elemente de bază ale colectării separate

Colectarea  separată  este  una  dintre  etapele  esenţiale  ale  unui  management  modern  al
deşeurilor,  în  vederea  transformării  lor  în  produse  utile.  Aproape  toate  materialele  care  intră  în
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compoziţia deşeurilor, precum hârtia, sticla, ambalajele din plastic sau cutiile metalice, pot reprezenta
obiectul procesului de colectare selectivă şi apoi de valorificare.

Dezvoltarea urbanistică şi industrială a localităţilor, precum şi creşterea generală a nivelului de
trai  al  populaţiei,  antrenează producerea unor cantităţi  importante de deşeuri  menajere,  stradale  şi
industriale. Deşeurile sunt un rezultat inevitabil al activităţilor şi evoluţiei umane. De exemplu, datorită
intensificării activităţilor comerciale şi de reclamă, produsele noi le elimină pe cele vechi, creându-se
mereu noi cantităţi de deşeuri.

Pentru  a  stopa creşterea cantităţii  de deşeuri  şi  pentru  a  controla  activităţile  de  colectare,
transport, tratare, depozitare sau valorificare a acestora, s-au adoptat principii legislative prin care s-a
stabilit că:
 cel care produce este şi cel care valorifică sau reciclează (firmele industriale sunt obligate prin lege

să colecteze cel puţin o parte din deşeurile rezultate din produsele lor şi să le recicleze);
 toţi suntem răspunzători de calitatea vieţii noastre (fiecare om are obligaţia de a sorta deşeurile

menajere şi de a le depozita în containerele speciale oferite de operatorul de salubritate din localitate);
 circulaţia deşeurilor între statele Uniunii Europene se supune unor reguli foarte stricte.

Depozitarea deşeurilor menajere şi a celor asimilabile cu cele menajere constituie în continuare
o problemă care trebuie abordată cu maximă responsabilitate, având în vedere impactul semnificativ
asupra factorilor de mediu.

Tipuri de deseuri
Pentru  gestionarea  corespunzătoare  a  deşeurilor,  trebuie  să  se  realizeze  în  primul  rând

încadrarea unui deşeu într-o categorie de deşeuri bine definită.
Din punct de vedere al naturii şi locului de producere, deşeurile se clasifică în:

 deşeuri menajere, adică acele deşeuri provenite din sectorul casnic sau din sectoare asimilabile cu
acestea (inclusiv deşeurile metabolice şi deşeurile periculoase);
 deşeuri stradale, care sunt specifice căilor de circulaţie publică şi provin din activitatea cotidiană a

populaţiei, de la întreţinerea spaţiilor verzi, de la animale, din depunerea de substanţe solide din atmos -
feră;
 deşeuri asimilabile cu deşeurile menajere, adică deşeurile provenite de la mica sau marea indus-

trie, din comerţ, din sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziţie şi proprietăţi similare cu
deşeurile menajere, putând fi colectate, transportate, prelucrate şi depozitate împreună cu acestea;
 deşeuri voluminoase, sunt deşeurile solide, de diferite provenienţe, care din cauza dimensiunilor

nu pot fi prelucrate cu sistemele obişnuite de precolectare sau colectare, necesitând o tratare diferenţi -
ată;
 deşeuri din construcţii, adică deşeurile provenite din demolarea sau construirea de obiective indus -

triale sau civile;
 deşeuri agricole, provenite din unităţile agricole şi zootehnice (gunoi de grajd, dejecţii animaliere,

deşeuri de la abatoare şi din industria de prelucrare a cărnii, peştelui, laptelui, legumelor etc.);
 deşeuri industriale, care cuprind deşeurile rezultate din desfăşurarea proceselor tehnologice;
 deşeuri spitaliere, provenite din activitatea spitalelor, unităţilor sanitare şi care sunt incinerate în

crematoriile spitalelor;
 deşeuri periculoase, care cuprind deşeurile toxice, inflamabile, explozive, infecţioase, corosive, ra -

dioactive sau de altă natură, care introduse în mediul înconjurător, dăunează plantelor, animalelor sau
omului.

3.10. PROTECTIA MEDIULUI

Raportat  la  analiza  siutuației  existente,  se  fac  următoarele  recomandări  pentru  protecția
mediului:
* Eliminarea depozitarii necontrolate de deseuri din zonele de locuit si vecinatati;
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*  Respectarea  Regulamentului  urbanistic  cu  privire  la  menţinerea  şi  dezvoltarea  spaţiilor  verzi
amenajate;
* Amenajarea spațiilor verzi de protecție pentru incinta industrială;
* Promovarea turismului şi agrementului ecologic;
* Identificarea în vederea eliminării a surselor de ape uzate evacuate direct în apele de suprafaţă;
* Introducerea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor refolosibile în comuna;

3.11. REGLEMENTARI URBANISTICE 

Solutia  adoptata  prin  prevederile P.U.G. se constituie  in oferta  urbanistica  a autoritatilor
locale, pentru a se atrage investitori si populatie in zona, astfel crescand zestrea comunei, creandu-
se premizele unei dezvoltari durabile in teritoriu.

Zonificarea functionala si indicatorii urbanistici din PUG-ul aprobat s-au putut modifica prin
planuri urbanistice zonale aprobate, care au fost integrate în prezenta lucrare.

Din  punct  de  vedere  edilitar,  exista  premise  viabile,  comuna avand posibilitati  reale  de
extindere a infrastructurii in zonele noi create (extinderea retelei de alimentare cu apa, realizarea
retelei de canalizare, aductiune gaze naturale).

Noile configuratii formate prin completarea zonelor adiacente localitatilor comunei vor pastra
caracterul  specific  rezidential,  urmand  ca  autoritatile  locale,  prin  programele  de  aplicare  a
prevederilor  P.U.G.  sa  imbunatateasca  locuirea  prin  atragerea  de  investitii  si  investitori  pentru
crearea de locuri de munca, dotarea comunei cu spatii destinate invatamantului, culturii, dotari de
sanatate, administratie si financiar bancare, culte, si nu in ultimul  rand realizarea de spatii verzi
organizate, parcuri, plantatii de aliniament si de protectie, zone de petrecere a timpului atat pentru
populatia din localitate, cat si pentru cei din Ploiesti (petrecerea timpului la sfarsit de saptamana). 

Reglementarile  urbanistice  si  zonificarea  teritoriului  s-a  materializat  in  plansa  nr.  1  –
INCADRARE IN  TERITORIU,  si  in  plansa  nr.  3  –  REGLEMENTARI  URBANISTICE.  Modul  de
aplicare  a  prevederilor  P.U.G.  s-au  materializat  in  plansele  ce  stabilesc  unitatile  teritoriale  de
referinta pentru fiecare localitate si plansele ce ilustraza proprietatea  asupra terenurilor.
      
3.11.1. Solutia generala de organizare si dezvoltare a localitatilor
-  mentinerea elementelor definitorii ale structurii generale a asezarilor actuale, a raportului favorabil
dintre ele si cu mediul natural si intarirea acestor aspecte
-  mentinerea  zonificarilor  actuale  si  intarirea  fiecarei  componente  in  parte  (centrul,  aria  locuita,
concentrarile de unitati economice)
- crearea unui puternic centru de interes in zona turistica
- amenajarea diversa a terenurilor degradate sau activarea celor libere din intravilane (consecinta va
fi disparitia acestor tipuri de teren in intravilan)
- protectia elementelor definitorii ale locuirii traditionale
- protectia monumentelor istorice și siturilor arheologice, precum si a unor piese de arhitectura cu
valoare istorica sau ambientala

3.11.2. Organizarea cailor de comunicatie
 Principalele reglementari vor fi:

- modernizarea si imbunatatirea sistemului actual rutier
- propunerea unor noi  drumuri
- propunere modernizareintersectii, poduri si podete

3.11.3. Destinatia terenurilor zonelor functionale rezultate
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Reluand  ideile  principale  care  rezulta  din  bilantul  teritorial  al  intravilanului,  se  propun
urmatoarele modificari privind noua destinatie a terenurilor si zonele functionale:

- marirea suprafetelor centrale prin noi dotari si amenajari specifice
- disparitia (prin amenajare) a terenurilor degradate si libere
- marirea suprafetelor spatiilor verzi, a celor destinate loisirului si sportului 

3.11.4. Zonele de protecție, interdictie si zone protejate
Prin studiul istoric s-a stabilit zona de protectie pentru situl arheologic. Aceasta se regaseste in

plansa „3. Reglementari urbanistice – Zonificare”.
Zona de protecţie a sitului arheologic este pe o rază de cca. 500 m în jurul acestuia- marcat în

planșa „3. Reglementari urbanistice – Zonificare” conf. Repertoriului Arheologic al judeţului Dâmboviţa. 
Pentru situl arheologic situat în extravilan se va solicita un studiu arheologic de la C.N.M.C.D.,

care va determina suprafaţa sitului, cu coorodonate stereo 70, precum şi datele de interes referitoare la
acesta.

Propuneri pentru RLU:
Functiuni admise: culturi agricole care nu depăşesc adâncimea de săpare a pământului de 25

– 30 cm şi nu necesită deplasarea de utilaj greu; amenajări de semnalizare şi punere în valoare a mon -
umentului; cercetarea arheologică.

Functiuni interzise: orice tip de activitati care implică construire de clădiri sau anexe; 
Interdictie temporara  de construire – pana la cercetarea exhaustivă a zonei.
În  partea  de  sud  a satului  Raciu,  pe  o  tramă stradală  veche și  cu un  parcelar  interesant,

caracteristic satelor moșnenești :  ”ocoale” străzi inelare ce delimitează gospodăriile,  se păstrează și
câteva case cu arhitectură tradițională, sau arhitectură mai nouă dar care a preluat cu decență valorile
vechi. Acest nucleu este propus pentru protejare prin regulamentul PUG, ca UTR separat. 

Funcţiuni admise: locuire şi anexe ale locuinţei, instituţii, mic comerţ, servicii – unităţi mici cu
deservire locală, activităţi meşteşugăreşti,turism rural, spatii plantate cu rol de agrement, decorative si
de protecţie, circulaţie carosabila si pietonala, reţele edilitare, lucrări de amenajare a albiilor pâraielor
din zonă;

Funcţiuni interzise: servicii – unităţi mari, instituţii, activităţi industriale si de depozitare, orice
activitate poluanta de tip industrial si agricol,  construcţii provizorii de tip chioşc; 

3.11.5. Protectia unor suprafete in extravilan
 Amenajarea de puncte de loisir și agrement.
 Amenajarea peisagistică a intrărilor principale in localitățile comunei.
 Realizarea de proiecte integrate împreună cu sistemul de spații verzi și spațiile publice.
 Utilizarea potențialului ecologic și de loisir a cursurilor de ape din comuna prin amenajarea de
structuri turistice de loisir și agrement – turism de week-end – pe cursul pârâurilor, ca zone turistice –
crearea unei rețele de puncte turistice. Dezvoltarea amenajărilor de tip secvențial de-a lungul acestora
prin promovarea diferitelor tipologii de peisaje pe care le străbat. 
 Utilizarea resurselor naturale de patrimoniu pentru încurajarea turismului ecologic și științific. 
 Promovarea unor peisaje agricole specifice. 

3.11.6.  Interdictii  temporare  de  construire  pentru  zonele  care  necesita  studii  si  cercetare
suplimentara

In  zonele  naturale  protejate,  delimitate  prin  studii  de  specialitate  -  pana  la  elaborarea  si
aprobarea unor documentatii  de  specialitate  care  sa  stabileasca  strategia  de  dezvoltare  in  relatie
cu  zonele  invecinate,  sa  formuleze regulile de functionare si construire specifice zonei si activitatilor
respective. 
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In  zonele  cu  valori  de  patrimoniu  cultural  construit  listate  sau  identificate  -  pana  la
obtinerea avizelor  legale.  In  zonele  ce  cuprind  valori  de  patrimoniu  cultural  construit  de  interes
local,  atat  in  imediata vecinatate a monumentului (in interiorul parcelei delimitate topografic) precum si
in zonele  de protectie,  autorizarea constructiilor  se face cu respectarea stricta  a avizelor  serviciilor
publice specializate (avizul Direcţiei judetene Prahova pentru Cultură). 

In  zonele  functionale  in  care  se  desfasoara  activitati  ce  prezinta  riscuri  sanitare  si
produc disconfort - pana  la  elaborarea  Studiului  de impact asupra mediului si obtinerea Acordului de
mediu si/sau Autorizatiei de mediu conform prevederilor in vigoare.

In zonele cu riscuri naturale, pana la disparitia factorilor de risc ce au generat interdictia sau
elaborarea unui studiu geo aprofundat. 

In  toate  celelalte  zone  in  care  exista  utilizari  permise  cu  conditii   si   pentru  care
Administratia publica  locala  nu  are  suficiente  elemente  pentru  a-si  asuma  autorizarea  directa  a
construirii   -  pana  la elaborarea si aprobarea altei documentatii  de urbanism (PUZ si regulament,
PUD).

3.11.7. Interdictii definitive de construire
In  zonele  expuse  la  riscuri  tehnologice,  precum  si  in  zonele  de  servitute  pentru  protectia

sistemelor de  alimentare  cu  energie  electrica,  gaze  naturale,  apa,  canalizare,  a  cailor  de
comunicatie  si  a  altor  lucrari  de infrastructura.

3.12. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA
           

Identificarea tipului de proprietate a terenurilor este  materializata in plansa “5. Proprietatea
asupra terenurilor”: 

-terenuri apartinand domeniului public pe cele trei categorii-de interes national, judetean, local.
-terenuri apartinand domeniului privat al statului;
-terenuri proprietate privata apartinand persoanelor fizice sau juridice;
Următoarele obiective de utilitate publică necesare pentru dezvoltarea localităţii sunt propuse

pentru înfiinţare sau extindere/reabilitare:
 Construcția unui dispensar uman în satul Șuța Seacă
 Modernizarea și extinderea sediului Primăriei Raciu
 Extinderea rețelei de canalizare la nivelul întregii comune
 Extinderea rețelei de alimentare cu energie electrică
 Extinderea rețelei de alimentare cu apă
 Modernizarea prin asfaltare a drumului comunal Șoseaua Nouă Siliștea – Perșinari
 Asfaltarea drumurilor nemodernizate din satul Șuța Seacă
 Construirea a două podețe peste pârâul Șuța Seacă în satele Raciu și Siliștea
 Regularizarea albiei pârâului Șuța Seacă 
 Construcția unei baze sportive în satul Șuța Seacă
 Modernizarea bazei sportive din satul Raciu
 Construcția unui cămin cultural în satul Siliștea
 Construcția unui loc de joacă pentru copii la Grădinița Șuța Seacă
 Construcția unui loc de joacă pentru copii la Grădinița Siliștea
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4.  CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE

Comuna Raciu are sanse mari de relansare economica si de reglementare a diferitelor aspecte
sociale si de protectie a mediului natural si construit datorita investitiilor din zona.

Pentru ca propunerile sa capete contur, sa fie aplicabile si sa intre in legalitate, se impune ca pe
viitor, in functie de oportunitati si oferte investitionare, sa fie elaborate documentatii (de tip PUZ si PUD
sau din domeniul funciar) privitoare la:

- reglementarea situatiei juridice a terenurilor pentru zonele neclare
- reconversia anumitor spatii urbane
- construirea zonelor turistice
- zonele lotizabile corespunzatoare extinderilor intravilanelor
- amenajarea unor spatii verzi.
La  acestea  se  adauga  documentatiile  necesare  dotarii  tehnico-edilitare  a  comunei  si  alte

proiecte avand drept scop diferite aspecte ale dezvoltarii urbanistice.
Obiectivele propuse prin tema program care ilustreaza solicitarile administratiei publice locale si

necesitatile  populatiei  au  fost  incluse  in  prevederile  prezentei  documentatii,  dupa  aprobare
documentatia P.U.G. urmand sa se constituie in act de autoritate publica in vederea operarii in teritoriul
localitatilor si al comunei, cu privire la abordarea politicilor de construire si dezvoltare urbanistica.

Se  vor  intocmi  dupa   aprobarea  P.U.G.  documentatiile  urbanistice  de  genul  planurilor
urbanistice zonale sau de detaliu, care dupa aprobare in conditiile legislatiei in vigoare vor scoate de
sub interdictia  temporara de construire  zonele  materializate  in  plansele  de relgementari  urbanistice
pentru fiecare localitate.

In situatia in care, sub presiunea investitorilor  zone din teritoriul  intravilanului  propus si  din
teritoriul din extravilan vor capata alte functiuni fata de prevederile P.U.G., zonele respective se vor
supune intocmirii de documentatii de urbanism cu caracter local P.U.Z. care vor urma traseul avizarilor
in vederea aprobarii stabilit de actele normative in vigoare, in baza certificatului de ubanism emis de
autoritatea locala. Termenul de valabilitate a planului urbanistic general este de cca 10 ani, odata cu
realizarea documentatiilor stabilindu-se noile criterii de dezvoltare urbanistica in ansamblu si zonal.

Studii si proiecte necesar a fi elaborate in perioada urmatoare:
 Sudii de specialitate aprofundate si proiecte pentru eliminarea si/sau diminuarea fenomene-

lor de risc asa cum au fost prezentate la capitolul specific.
 Elaborarea de studii de specialitate, PUZ cu regulament aferent aprobat conform legii pentru

autorizarea  constructiilor  situate  in  zonele  de  protectie  ale  monumentelor  delimitate  in  PUG
(preluate din studiul istoric) si integrate in zona centrala si nucleurile centrale ale satelor componente.

 Elaborarea de studii de specialitate si PUZ cu regulament aferent pentru toate zonele cu in -
terdictie temporara de construire si care modifica caracterul sireglementarile prevazute prin PUG.

 Studii si proiecte de specialitate pentru conservarea, restaurarea si punerea in valoare a mo-
numentelor istorice incluse in LMI 2015;

 Studii de fezabilitate pentru imbunatatirea lucrarilor de infrastructura tehnica (cai de comuni -
catie, lucrari de arta si utilitati) prin atragerea de fonduri externe;

 Proiecte pentru modernizarea tuturor strazilor existente in profil transversal, a intersectiilor,
statiilor  auto,  parcajelor  publice,  modernizarea  podurilor  si  podetelor;  proiecte  pentru  modernizarea
strazilor, acolo unde s-a extins intravilanul;

 Studii de fezabilitate pentru institutiile si serviciile publice de interes local si teritorial (la nivel
de comuna) propuse in PUG si care vor imbunatati gama de dotari a comunei;

 Planuri Urbanistice Zonale si regulamente de urbanism aferente si /sau PUD pentru toate
zonele in care s-au instituit interdictii temporare de construire si/sau acolo unde administratia publica lo-
cala nu are suficiente elemente pentru a emite autorizare directa de construire;
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Prezenta documentatie serveste la fundamentarea in vederea obtinerii finantarilor pentru:
1. programe de urbanizare a zonelor construite in teritoriu
2. dotare cu echipamente edilitare,
3. intretinere si dezvoltare a infrastructurii,
4. luarea de masuri in vederea protejarii mediului natural si construit,
5. eliberarea certificatelor de urbanism
6. eliberarea autorizatiilor de construire
7. baza grafica de intocmire a cadastrului de specialitate imobiliar-edilitar si a bancii de date
urbane

Intocmit de:
Urbanist  Miruna Chiritescu
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ANEXA 1.  SIT NATURA 2000, PADURILE DIN SUDUL PIEMONTULUI CANDESTI ROSCI0344

1. IDENTIFICAREA SITULUI
Tip B
Codul sitului ROSCI0344 
Data completării 201101 
Responsabili Grupul de lucru Natura2000 
Numele sitului Coridorul Ialomiţei 
Datele indicării și desemnării/clasificării sitului
Data propunerii ca sit SCI 201101 
2. LOCALIZAREA SITULUI
Longitudine E 25º 15' 9''
Latitudine N 44º 55' 16''
Suprafață (ha) 4.313
Altitudine (m) 
Minimă 201
Maximă 485
Medie 317
Regiunea administrativă RO033 100 Dambovi_a
Judet Pondere (%)
RO033 Dambovita 100.00
Regiunea biogeografică
Continentală 
3. INFORMATII ECOLOGICE
Tipuri de habitat prezente în sit si evaluarea sitului în ceea ce le priveste:
Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p
> 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau
redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

Cod Pondere Reprezentativitate Suprafață
relativă

Stare  de
conservare

Evaluare
globală

91Y0 - Păduri dacice
de stejar si carpen 35 A C A B 

de  tip  Asperulo-
Fagetum 4,2 B C B B 

stejar  cu  carpen  de
tip Galio-Carpinetum 3 A C A B 

91M0  Paduri
balcano-panonice de
cer si gorun

3,5 A C A B 

91E0  *  Paduri  alu-
viale  cu  Alnus  gluti-
nosa  si  Fraxinus ex-

0,2 B C B B 

6430  Comunitati de
liziera cu  ierburi
înalte  higrofile  de  la

0,01 B C B B 

6510  Pajisti  de
altitudine  joasa
(Alopecurus

0,2 B C B B 

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului  92/43/CEE
Populatie: C – specie comună, R - specie rara, V - foarte rara, P - specia este prezenta Evaluare (populatie):
A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A -
excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - popula tie ne-izolată,
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dar la limita ariei de distribuție, C - populatie ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A -
excelentă, B - bună, C - considerabilă

Cod Nume

Populație Evaluarea sitului

Residentă
Migratoare Populație Conservare Izolare Evaluare

globalăReproducere Iernat Pasaj

1088 Cerambyx
cerdo P    C B C B 

1089  Morimus
funereus P    B B B B 

1083 Lucanus
cervus P    C B C B 

Specii de amfibieni si reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE
Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație):
A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A -
excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - popula ție ne-izolată,
dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A -
excelentă, B - bună, C - considerabilă

Cod Nume

Populație Evaluarea sitului

Residentă
Migratoare

Populație Conservare Izolare
Evaluare
globalăReproducere Iernat Pasaj

1088  Ceramby
x cerdo P    C B C B 

1089 Morimus
funereus P    C B C B 

1083 Lucanus
cervus P    C B C B 

4. DESCRIEREA SITULUI
Caracteristici generale ale sitului
Clase de habitat pondere in %
N09  Pajisti naturale, stepe 2.00
N16 1 Paduri de foioase 98.00
Alte caracteristici ale sitului:
Situl Padurile din Sudul Piemontului Cândesti apartine Piemontului Cândesti (estul Podisului Getic), fiind localizat
între pârâul Valea Potopului,în vest, si râul Dâmbovita (judetul Dâmbovita), in est. Din punct de vedere adminis-
trativ se afla în raza ocoalelor silvice Hulubesti, Gaesti,Târgoviste si Sturzeni. Situl se gaseste în raza adminis-
trativa a urmatoarelor comune: trupul de padure nordic - comunele Manesti, Raciu si Hulubesti; trupul de padure
central – comunele Lucieni si Cobia, trupul de padure sudic – comunele Crângurile, Gura Foii si Cobia. Din punct
de vedere geologic situl se caracterizeaza prin existenta depozitelor loessoide în locurile plane si a „stratelor de
Cândesti”, pe versanti.
Hidrologic, situl se afla în bazinul hidrografic al râului Dâmbovita, între acesta si pârâul Potopul, cu o scurgere
orientata de la nord la sud.
Expozitia generala este predominant estica sau vestica, deci partial însorita sau partial umbrita. Altitudinea vari-
aza între 200 m în sud si 600 m în nord. Dupa clasificarea Koppen, teritoiul sitului este situat în provincia climat-
ica D.f.b.x., deci într-un climat ploios, cu precipitatii în tot cursul anului (valorile medii anuale variaza între 560
mm si 780 mm), temperatura medie a lunii celei mai calde sub 220C, dar cel putin 4 luni ea
depaseste 100C (temperatura medie anuala variaza în jurul valorii de 100C). Solurile de pe teritoriul studiat (pre-
dominant luvisoluri, cambisoluri si protosoluri), în conditii climatice normale (temperatura, vânt, precipitatii) ofera
conditii bune de vegetatie habitatelor forestiere din aceasta  zona. Arboretele afectate de factori destabilizatori
ocupa cca. o treime din situl Hulubesti. Acesti factori au, totusi, în general, o

81

Memoriu general comuna Raciu, județul Dâmbovița



PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. MIRUNA GISCONCEPT S.R.L., TÂRGOVIȘTE, DÂMBOVIȚA, TEL: 0734 722 655

intensitate slaba. Principalii factori destabilizatori sunt: - tulpinile nesanatoase, datorate regenerarii repetate din
lastari; - fenomenul de uscare în arboretele de cvercinee si salcâm; Alti factori destabilizatori actioneaza izolat, fi-
ind vorba de rupturi de zapada si vânt, atacuri de vatamatori si alunecari de teren. Acestia se manifesta în spe-
cial în conditii climatice extreme (secete prelungite, ploi abundente, temperaturi foarte scazute, geruri timpurii
sau târzii, etc). Principalele clase de habitate din sit sunt padurile de foiase (97%), paji stile seminaturale umede
(2%), apele dulci continentale curgatoare (1%). Sub raport fitoclimatic, situl se incadraza in etajul nemoral al
padurilor de foiase, subetajele fagetelor colinare, in partea de nord a sitului, cu altitudini de pana la 600m, si al
padurilor de cvercinee - gorun, cer, stejar -, in partea mai josa a sitului si in sud, unde vine in contact cu campia
Gaesti.
6. ACTIVITĂTILE ANTROPICE SI EFECTELE LOR ÎN SIT SI ÎN JURUL ACESTUIA
Activităti antropice, consecintele lor generale si suprafata din sit afectată
Activităti si consecinte în interiorul sitului
Intensitatea influentei: A – mare, B - medie, C - scăzută Influentă: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă
Cod Intensitate % din sit Influență
140 Pasunatul B 100.00 - 
160 Managementul forestier general B 100.00 - 
167 Exploatare fara replantare A 1.00 - 
920 Secarea B 10.00 - 
150 Restructurarea detinerii terenului agricol A 5.00 - 
166 Indepartarea arborilor uscati sau in curs de uscare A 100.00 - 
900 Eroziunea A 1.00 - 
403 Habitare dispersata B 15.00 - 
Activităti si consecinte în jurul sitului
Intensitatea influentei: A – mare, B - medie, C - scăzută Influentă: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă
Cod Intensitate % din sit Influență
140 Pasunatul B 25.00 - 
150  Restructurarea  detinerii  terenului
agricol 

A 25.00 - 

164 Curatarea padurii 
A 25.00 - 

167 Exploatare fara replantare A 25.00 - 
300 Extragere de nisip si pietris B 5.00
320 Mine B 5.00
400 Zone urbanizate, habitare umana B 5.00
900 Eroziunea B 5.00
Managementul sitului
Organismul responsabil pentru managementul sitului: Nu exista structura de administrare. 
Planuri de management al sitului: Nu exista plan de management. 
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ANEXA 2. 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  legală 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

Obiectiv strategic 2. Dezvoltarea infrastructurii fizice de bază

Măsura  4  Extinderea P6 Extinderea  rețelei  de  canalizare  la  nivelul CL, Primăria, CJ FEADR, 1.500.000 2014- A. Infrastructură
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Măsuri
Cod
proiect Titlu proiect

Instituții/  actori
implicați

Sursa  de
finanțare

Valoare
proiect
(euro)

Calendar Categorie proiect

rețelei de utilități

întregii comune
Buget  local,
Buget CJ

2016
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. Infrastructură
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. Infrastructură
F.  Proiecte  de
dezvoltare rurală

Măsura  5
Modernizarea
infrastructurii rutiere

P9
Modernizarea  prin  asfaltare  a  drumului
comunal Șoseaua Nouă Siliștea - Perșinari

CL, Primăria, CJ FEADR,
Buget  local,
Buget CJ

140.000
2014-
2015

A. Infrastructură
F.  Proiecte  de
dezvoltare rurală

P10
Asfaltarea drumurilor nemodernizate din satul
Șuța Seacă

CL, Primăria, CJ FEADR,
Buget  local,
Buget CJ

150.000 2015-
2017

A. Infrastructură
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. Infrastructură
F.  Proiecte  de
dezvoltare rurală

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. Infrastructură
F.  Proiecte  de
dezvoltare rurală

Obiectiv strategic 3. Dezvoltarea resurselor umane prin educație, cultură și sport
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Măsuri
Cod
proiect Titlu proiect

Instituții/  actori
implicați

Sursa  de
finanțare

Valoare
proiect
(euro)

Calendar Categorie proiect

Măsura  7  Dezvoltarea
infrastructurii  pentru
educație,  cultură  și
sport

P13
Construcția unei baze sportive în satul Șuța
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
Siliștea

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 Șuța 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

P17
Construcția unui loc de joacă pentru copii la
Grădinița Siliștea 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. Îmbunătățirea calității și accesului la servicii publice

85

Memoriu general comuna Raciu, județul Dâmbovița



PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. MIRUNA GISCONCEPT S.R.L., TÂRGOVIȘTE, DÂMBOVIȚA, TEL: 0734 722 655

Măsuri
Cod
proiect Titlu proiect

Instituții/  actori
implicați

Sursa  de
finanțare

Valoare
proiect
(euro)

Calendar Categorie proiect

Măsura  8
Îmbunătățirea
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
Îmbunătățirea
serviciilor de sănătate

P19 Construcția  unui  dispensar  uman  în  satul
Șuța 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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