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 Primaria Comunei Răcăciuni, ca membra a Asociatiei Comunelor 
din Romania are ca viziune asigurarea satisfactiei permanente a cetatenilor 
persoane fizice si juridice, a angajatilor, apreciati ca si colaboratori si a 
societatii civile, urmarind sa devina un model de eficienta si transparenta 
administrativa. 
 Obiectivele generale ale Primariei Comunei Răcăciuni in anul 
2021 in conformitate cu Strategia de dezvoltare durabila pentru perioada 
2021 – 2027 sunt: 
 In domeniul economic  
 atragerea de investitii, mentinerea impozitarii la nivelul minim si 

crearea de facilitati prin care investitorii sa se simta bine primiti si 
sprijiniti; 

 In domeniul protecției mediului 
 promovarea si aplicarea masurilor adecvate pentru protectia 

mediului; 
 informarea și educarea populației în vederea colectării selective a 

deșeurilor de orice tip; 
 In domeniul social  
 asigurarea echilibrului social si cresterea nivelului de trai; 

 
 

 Ca primar al comunei, consider 
că misiunea mea, a consilierilor locali 
precum și a colectivului administrației 
publice locale, include oferirea de 
servicii publice de calitate in domeniul 
administratiei publice locale pentru 
cetatenii Comunei Răcăciuni, cu 
promptitudine, impartialitate si 
profesionalism, cu respectarea 
principiului transparentei decizionale 
si prin garantarea aplicarii si 
respectarii Constitutiei, a tuturor 

actelor normative in vigoare. 
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 In domeniul administratiei publice 
 sporirea capacitatii administratiei, imbunatatirea proceselor 

financiar – contabile interne si de achizitii publice; 
 In domeniul culturii 
 diversitatea evenimentelor publice dedicate culturii, sportului; 

 In domeniul amenajarii teritoriului 
 modernizarea sistemului de monitorizare video a drumurilor 

comunale prin amplasarea mai multor camere video  de 
supraveghere în punctele considerate vulnerabile din toată comuna – 
la momentul acesta existând doar 6 camere video; 

 Unul din obiectivele noastre este optimizarea utilizarii resurselor 
financiare avand la baza taxele si impozitele locale si de furnizare de 
servicii, clar definite si asigurarea pe termen lung a fondurilor de 
investitii necesare imbunatatirii acestora in special a celor provenite 
din sursele de finantare europene; 

 Un alt obiectiv important este acela de a fi permanent in slujba 
cetateanului actual si potential al institutiei primariei, cu 
perceperea dorintelor, necesitatilor lui si cresterea gradului de 
responsabilitate/promtitudine in oferirea solutiilor pentru 
problemele acestuia. 
 

 Începând din 2021 România va avea acces la fonduri europene în 
valoare de 80 mld de euro. În vederea implementării de noi proiecte care 
să ducă la dezvoltarea comunei noastre, ne pregătim prin consultarea 
permanentă a ghidurilor de finanțare, prin colaborarea cu diferiți 
consultanți specializați și prin formarea unei echipe în cadrul primăriei 
care să poată implementa asemenea proiecte. 
 Un alt trend foarte important la nivelul UE, accelerat acum și de 
pandemie, este digitalizarea, mai precis creșterea capacității instituțiilor 
de a oferi servicii online cetățenilor lor prin City Manager- o soluție de 
interacțiune digitalizată între administrația publică locală și cetățeni. 
 Colaborarea între administrația publică și antreprenori în sfera 
soluțiilor inteligente reprezintă un demers necesar de dezvoltare și 
adaptare la noul trend global și anume conceptul de smart vilage. 

 Cetățenii pot depune cereri online 

 Cetățenii sunt informați pe email de stadiul solicitării 

 Cetățenii pot verifica în orice moment statusul documentelor depuse 

 Cetățenii pot semnala probleme oricând și de oriunde, chiar și de pe 
telefonul mobil 
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 Cetățenii pot achita amenzi online 

 Cetățenii pot accesa informațiile de interes public 

 Cetățenii sunt informați în momentul depunerii cererilor, de 
documentele necesare fără a mai fi nevoie de mai multe drumuri la 
ghișee. 

  
 Ce documente se pot depune online prin CityManager? Mai jos câteva 
exemple de documente: 

 Obținerea certificatului de urbanism 

 Prelungirea valabilității certificatului de urbanism 

 Certificate de producător 

 Declarații de impunere 

 Cerere de eliberare aviz pentru obținerea autorizației de construire 

 Adeverințe pentru încălzire 

 Adeverințe pentru scoală, evidența populației 

 Eliberarea autorizației de transport 

 Eliberarea sau prelungirea autorizației de taxi 

 Obținerea autorizației de alimentație publică 

 Solicitari spatii cu alta destinatie decat locuinta-ONG 

 Obținerea unei locuințe sociale, chirie fond de stat și ANL-prima 
cerere și reactualizarea acesteia 

 Eliberarea primei cărți de identitate, la expirare, preschimbare, 
dobândire sau redobândire cetațenie , la schimbare domiciliu sau în 
caz de pierdere/furt/deteriorare 

 Înregistrarea nașterii/căsătoriei/decesului 

 Eliberarea certificatelor de stare civilă 
 Soluția CityManager se adresează conform integratorului,  Primăriilor 
de Comune care trebuie să se modernizeze și să simplifice procedurile 
birocratice actuale. 
 Noi considerăm că o astfel de inițiativă și de colaborare între mediul 
privat și administrația publică locală este o necesitate și un trend la care 
instituțiile din Romania vor trebui să adere. 
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 Valorile asumate si promovate in activitatea ce se va desfasura in 
perioada 2021-2027  in relatia cu beneficiarii serviciilor oferite sunt 
profesionalismul, eficienta, legalitatea, impartialitatea, responsabilitatea, 
transparenta si orientarea catre cetatean. 
 
 Proiectele ce vor fi finalizate anul acesta și care vor aduce un real 
beneficiu și confort sporit circulatiei rutiere comunei noastre sunt: 

o “Modernizare, renovare și dotare Cămin Cultural „N. Stroe”, 
localitatea Răcăciuni, comuna Răcăciuni, judetul Bacău”; 

o “Modernizare drumuri săteşti sat Gheorghe Doja în comuna 
Răcăciuni, judeţul Bacău”; 

o Inregistrarea gratuita in cadastru si cartea funciara a 
terenurilor intravilane si extravilane pe raza comunei. 
 

 Proiectele pe care le derulam și care dorim să le implementăm sunt: 
o ”Infiintare retea de gaze naturale in comuna Răcăciuni, judetul 

Bacău”; 
o ”Modernizare infrastructura rutiera in comuna Racaciuni, 

judetul Bacau”, proiect  care cuprinde asfaltarea tuturor 
strazilor ramase neasfaltate din satul Racaciuni ; 

o Construire „Punte pietonală în zona Gaşteni, comuna 
Răcăciuni, județul Bacău”; 

o “Modernizarea trotuarelor si a santurilor aferente drumului 
comunal DC 110, stânga-dreapta, lungime 300 ml”; 

o ”Extindere retea alimentare cu apa potabila zona SMA- Balta 
Teiului, Racaciuni”; 

o ”Construire put pentru alimentare cu apa potabila localitatea 
Racaciuni”; 

o ”Modernizare iluminat public sat Racaciuni”; 
o Trecerea in domeniul privat si a lotizarii suprafatei de 5 ha 

teren situat in localitatea Racaciuni, in vederea crearii de 
loturi de case pentru cetatenii tineri ai comunei; 

o Modernizarea statiei de epurare existente. 
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   Pentru perioada urmatoare, daca bugetul ne va permite si vom avea 
si sprijinul Consiliului județean Bacau, vom continua cu urmatoarele 
proiecte: 

o Alimentarea cu apa potabila si canalizare a tuturor satelor 
componente ale comunei; 

o Construirea unei crese de copii in localitatea Racaciuni, pentru a 
veni in sprijinul tinerelor mame; 

o Modernizarea si dotarea tuturor scolilor si gradinitelor din comuna; 
o Construirea unei punti pietonale in satul Fundu Racaciuni; 
o Construirea de trotuare la DN2-E85 si reabilitarea celor existente. 
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 Grupul de lucru ce a stat la baza intocmirii Strategiei de 
Dezvoltare Locala pentru perioada 2021 – 2027 a fost constituit din 
urmatorele persoane care au colaborat si s-au implicat in vederea 
elaborarii acesteia: 
 
 

 Lucian Cheta -  Primar 
 Iancu Tilita -  Viceprimar 
 Cristina Banuta  -  Contabil Sef 
 Gabriela Catalina Palade – Secretar 
 Elena Andreea Diaconu -  Director Scoala 
 Florentina Negoita – Consilier Comp. Urbanism 
 Alina Chelaru – Muzeu 
 Florin Lazar – Consilier Gospodarire Comunala 
 Claudia Chelaru – Consilier Achizitii Publice 
 Rombac Solutions -  Consultant 
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”Strategia fără tactică este cea mai lentă cale 

către victorie. Tactica fără strategie este 

zgomotul dinaintea înfrângerii.” 

 

 

Sun Tzu,  

general chinez, autorul lucrării "Arta războiului",  
o importantă lucrare de strategie militară chineză 
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UTILITATEA DOCUMENTULUI 

 

De ce nevoia unei Strategii de dezvoltare locală? 

  

În primul rând este un document de analiză a resurselor și oportunităților ce sunt 

la dispoziția localității, prin care acestea sunt prioritizate și orientate astfel încât să 

poată fi atinse rezultate concrete într-o perioadă dată de timp.  

Este important să ne raportăm la ce resurse există pentru că astfel avem o 

imagine destul de clară asupra a ceea ce se poate face cu adevărat. De aici pornește 

orice planificare, iar când vorbim de resurse locale trebuie să realizăm că acestea 

sunt de cele mai multe ori limitate în raport cu factori de dependență gen cantitate, 

calitate, timp, natură. Astfel că printr-o strategie se propune o prioritizare în 

utilizarea resurselor limitate cu scopul eficientizării și maximizării atingerii unor 

rezultate cunatificabile, de preferat sustenabile, care să genereze o plus valoare 

locală.  

Practic, strategia unei localități este un instrument ce oferă o direcție de urmat 

pentru factorul de decizie local într-un context încărcat cu diversiuni și tentații de 

amânare și abateri. Este busola care arată direcția de urmat: asta avem, asta vrem 

să facem, acolo vrem să ajungem.    

În al doilea rând este un document obligatoriu1 de avut pentru accesarea 

fondurilor europene alocate României în Cadrul Financiar Multianual 2021-2027, cât 

și a altor programe europene și naționale. 

Uniunea Europeană (UE) funcționează prin planificări multianuale (bugete) ce 

acoperă perioade de 7 ani. Începând cu anul 2007, cel al aderării la UE, România se 

află în pregătirea celei de-a 3-a perioade de finanțare care se anunță a fi una extrem 

de generoasă având o alocare aproape dublă față de primele două perioade adunate.2 

Contextul actual, din perspectiva resurselor alocate la nivel european, este astfel unul 

extrem de promițător. 

 Totodată, bugetul din fonduri externe rambursabile și nerambursabile destinat 

României, estimat la 79,9 miliarde euro, obținut în urma negocierilor care au avut loc 

la nivelul Consiliului European în perioada 17-21 iulie 2020, buget care urmează să fie 

supus procedurilor de aprobare ale Parlamentului European din care 30,4 miliarde 

euro sunt destinați instrumentului de finanțare „Mecanismul de redresare și 

reziliență” structurați sub formă de granturi 13,7 miliarde euro și sub formă de 

împrumuturi 16,6 miliarde euro. 

                                                             
1 Art 3 (1), ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri referitoare la susținerea dezvoltării teritoriale a localităților 
urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile…, 
http://sgglegis.gov.ro/legislativ/docs/2020/08/4y30mpd_h7gz5srjx9f6.pdf  
2 2007-2013: https://cohesiondata.ec.europa.eu/dataset/2007-2013-Funds-Absoption-Rate/kk86-ceun/data 
  2014-2020: http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/f8accc6f9552ba213f2d216f2a53ad7f.png  
  2021-2027: https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/the-eu-budget/long-term-eu-budget-2021-2027/ 

http://sgglegis.gov.ro/legislativ/docs/2020/08/4y30mpd_h7gz5srjx9f6.pdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/dataset/2007-2013-Funds-Absoption-Rate/kk86-ceun/data
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/f8accc6f9552ba213f2d216f2a53ad7f.png
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/the-eu-budget/long-term-eu-budget-2021-2027/
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Deoarece pentru politica de coeziune a fost agreat un buget de 28,2 miliarde 

euro în care sunt incluse fonduri pentru politica de coeziune inclusiv fondurile alocate 

prin instrumentul REACT-EU, dezvoltare regională și pentru dezvoltarea resurselor 

umane iar pentru accesarea acestora în perioada de programare 2021-2027 este 

nevoie de elaborarea acordului de parteneriat și de negocierea și aprobarea 

programelor operaționale prin decizie a Comisiei Europene până la sfârșitul anului 

2020. 

Având în vedere că pentru politica agricolă și pentru pescuit sunt alocate fonduri 

în valoare de 19,16 miliarde euro din care pentru plăți directe în agricultură fondurile 

alocate sunt în valoare de 12,20 miliarde euro, pentru pescuit fondurile sunt în valoare 

de 0,163 miliarde euro, pentru dezvoltarea rurală sunt estimate fonduri în valoare de 

6,8 miliarde euro, inclusiv alocarea FEADR prin instrumentul Next Generation EU, iar 

pentru accesarea fondurilor aferente următoarei perioade de programare este 

necesară elaborarea documentelor programatice care urmează a fi negociate și 

aprobate împreună cu Comisia Europeană ulterior aprobării legislației UE sectoriale.3 

Dezvoltarea teritorială a localităților urbane și rurale din România reprezintă o 

prioritate strategică la nivel național în vederea îmbunătățirii calității vieții și pentru 

a asigura standarde de locuit necesare populației, la un nivel calitativ superior, în 

conformitate cu politicile Uniunii Europene, dar și cu politicile naționale, în diferite 

domenii precum: mobilitate urbană, regenerare urbană, servicii publice de utilități, 

eficiență energetică, educație și sănătate și alte domenii similare. Dezvoltarea 

teritorială a localităților urbane este de asemenea esențială pentru a genera 

dezvoltare care să radieze către localitățile rurale limitrofe ca o soluție pentru 

descongestionarea de trafic sau de rezolvare a problemelor privind asigurarea cu 

servicii publice edilitare necesare pentru traiul populației. 

Politica de coeziune este implementată la nivel național începând cu perioade 

de programe 2007-2013, în prezent fiind în implementare perioada de programare 

2014-2020. 

În cadrul dezvoltării urbane durabile, se consideră necesară susținerea 

dezvoltării teritoriale integrate abordării pe limite funcționale, nu administrative, 

pentru a aborda într-un mod eficient provocările economice, sociale, climatice, 

demografice și de mediu care afectează zonele urbane, inclusiv zonele urbane 

funcționale, ținând cont în același timp de necesitatea promovării legăturilor dintre 

mediul urban și cel rural.  

În acest sens fondurile externe nerambursabile reprezintă principala sursă de 

finanțare a dezvoltării și investițiilor la nivel local. Astfel, la 1 august 2020, dintr-un 

număr de 8.860 de contracte de finanțare, 2928 sunt implementate de unități 

administrativ teritoriale de tip comună, oraș, municipiu, județ sau parteneriate între 

acestea, sau care conțin o astfel de unitate. Valoarea proiectelor contractate de 

unitățile administrativ teritoriale urbane este de 5,29 miliarde euro din care 

proiectele depuse de municipiile reședință de județ sunt în valoare de 2,46 miliarde 

                                                             
3 https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/OUG-18.pdf  

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/OUG-18.pdf
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euro, proiectele depuse de municipii sunt în valoare de 1,8 miliarde euro, iar 

proiectele depuse de orașe sunt în valoare de 1,03 miliarde euro. La nivelul unităților 

administrativ teritoriale de tip comună, valoarea proiectelor contractate în cadrul 

politicii de coeziune este de aproximativ 470 milioane euro. În acest context, se 

desprinde concluzia că localitățile urbane, dar și cele rurale au ca principală sursă de 

finanțare pentru dezvoltarea și pentru susținerea proiectelor de investiții publice 

fondurile externe nerambursabile. Acestora li se adaugă la nivel de proiect 

cofinanțarea bugetului de stat și contribuția proprie, precum și cheltuielile 

neeligibile.4 

        

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA DIAGNOSTIC 

 

PREZENTAREA GENERALA 

 Comuna Racaciuni se află în sudul județului, pe malul drept al Siretului în 

dreptul barajului și lacului de acumulare Răcăciuni, și în bazinul hidrografic al 

afluentului acestuia Răcăciuni cu afluentul său Valea Lungă. Este străbătută de 

șoseaua națională DN2, care leagă Bacăul de Focșani. La Răcăciuni, din acest drum 

se ramifică șoseaua județeană DJ252E, care duce spre est la Pâncești traseul 

drumului european E85 (DN 2) la cca 25 km de municipiul Bacău, la limita estică a 

Dealurilor Subcarpatice (Culmea Petricica) și pe malul drept al râului Siret. Tot din 

DN2, la Răcăciuni se ramifică șoseaua județeană DJ206B care duce spre vest 

la Parava și Gura Văii. Prin zona de vest a comunei trece șoseaua județeană DJ119, 

care o leagă spre nord de Cleja, Faraoani, Valea Seacă, Sărata și Bacău (unde se 

termină în DN11) și spre sud de Gura Văii și Onești (unde se termină în DN11A). Este 

traversată și de calea ferată Focșani–Bacău, pe care este deservită de stația 

Răcăciuni. 

 

                                                             
4 http://sgglegis.gov.ro/legislativ/docs/2020/08/4y30mpd_h7gz5srjx9f6.pdf  

https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Siret
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_R%C4%83c%C4%83ciuni
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Valea_Lung%C4%83,_R%C4%83c%C4%83ciuni
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN2
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bac%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Foc%C8%99ani
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_P%C3%A2nce%C8%99ti,_Bac%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Parava,_Bac%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Gura_V%C4%83ii,_Bac%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cleja,_Bac%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Faraoani,_Bac%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Valea_Seac%C4%83,_Bac%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_S%C4%83rata,_Bac%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN11
https://ro.wikipedia.org/wiki/One%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN11A
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calea_ferat%C4%83_Bucure%C8%99ti-Gala%C8%9Bi-Roman
http://sgglegis.gov.ro/legislativ/docs/2020/08/4y30mpd_h7gz5srjx9f6.pdf
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Învecinată cu:  

- Comuna Parava, Comuna Pancesti, Comuna Horgesti, Comuna 

 Gioseni, Comuna Cleja, Comuna Helegiu si Comuna Gura Vaii din județul 

Bacau (BC)  

 

Principala cale rutieră de acces o reprezintă drumul național (DN)2, ce asigură 

legătura între Municipiul Focsani și Municipiul Bacau. 

Distanțele față de zonele urbane apropiate: 

- 29,4km – Municipiul Bacau – BC 

- 59,5km – Municipiul Onesti – BC 

- 31,3km – Municipiul Adjud – VN 

- 159km – Municipiul Iasi – IS 

- 91,1km – Municipiul P. Neamt - NT 

- 380km – Municipiul Cluj – CJ 

- 263km – Municipiul Bucuresti – B 
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Accesul către calea aeriană este asigurat în aproximativ 36 de minute din 

Municipiul Bacău, unde există Aeroportul Internațional ”George Enescu” (cod IATA: 

BCM)5 (terminal modernizat în 2017 și pista în 2019-2020). 

Din perspectiva accesibilității de la și către Racaciuni există o infrastructură 

publică de transport bine dezvoltată, modernizată pe partea rutieră și aeriană, care 

poate asigura mobilitatea populației din localitate, cât și a celor din afară interesați 

să ajungă aici. 

Comuna Racaciuni are în componență satele: Racaciuni, Ciucani, Fundu 

Racaciuni, Gasteni, Gheorghe Doja si Rastoaca.  

Coduri SIRUTA:  

24775 Racaciuni  

24784 Ciucani 

24793 Fundu 

Racaciuni 

24819 Gasteni 

 

24800 Gheorghe 

Doja 

 

24828 Rastoaca

 

 

Suprafața totală a localității este de 8.179,19 ha6. În intravilanul localității este 

trecută o suprafață de 792,6 ha iar în extravilan o suprafață de 7.386,59 ha. 

 

                                                             
5 http://bacauairport.ro/  
6 Conf. PUG în vigoare  

http://bacauairport.ro/
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Din total avem urmatoarea structura: 

 

Suprafata Agricola 3239 ha; 

 

Suprafata Forestiera 2759 ha; 

 

Suprafata Pasune 574 ha; 

 

Suprafata Ape 898 ha; 
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La sfârșitul anului 2019, populatia judetului Bacau era de 738.225 locuitori si 

populația comunei era de 8.391 locuitori.7 

 

 

 

 

Numarul societatilor comerciale a fost constant in perioada 2014-2018 si acesta a 

fost de 98. 

 Numarul mediu al salariatilor in Comuna Racaciuni a avut urmatoarea evolutie: 

 

2013 – 499        

2014- 461 

2015 – 465 

2016 – 428 

2017 – 444 

2018 – 459 

 

                                                             
7 Anuarul Statistic Județul Bacau 2020 
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Numarul casatoriilor in comuna Racaciuni a avut urmatoarea evolutie: 

2016 – 42 

2017 – 45 

2018 – 42 

Numarul divorturilor in comuna Racaciuni a avut urmatoarea evolutie: 

2016 – 7 

2017 – 10 

2018 - 12 

 Numarul de nascuti vii in comuna Racaciuni a avut urmatoarea evolutie: 

2013 – 35 

2014 – 39 

2015 – 40 

2016 – 42 

2017 – 44 

2018 – 62 

 

 

  

Numarul elevilor pe nivele de instruire din comuna Racaciuni a avut urmatoarea 

evolutie: 

2016/2017 – primar si gimnazial 770  

2017/2018 - primar si gimnazial 729 

2018/2019 - primar si gimnazial 717 

 

 

Reteaua de drumuri de pe raza Comunei Racaciuni are urmatoarea structura: 

 European / National: 

 E85 / DN2: 

 12 Km; 

 Asfaltat; 

 Iluminat public. 

 

 
 

35

39

40

42

44

62

0 10 20 30 40 50 60 70

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nascuti Vii

Series 1

717
729

770

680 700 720 740 760 780

2018-2019

2016-2017

Elevi

Elevi



STRATEGIA de DEZVOLTARE LOCALĂ 
                                                                                                        2021 - 2027 

 
Strategia: Racaciuni 2027 
 

10 

 Judetean: 

 DJ119: 

 2 Km; 

 Asfaltat. 

 

 DJ252E: 

 3,1 Km; 

 Asfaltat. 

 

 Comunal: 

 DC110 si DC163: 

 13,5 + 5 Km; 

 Asfaltat – 15,5 Km. 

 

 

Poduri si podete 

 

 Total  Rutiere  Pietonale  

Modernizate  4 4 4 

Nemodernizate  3 3  

In lucru    

 

Reteaua de apa masoara 28,36 km. 

Reteaua de canalizare masoara 4 km. 

Planul urbanistic general (PUG) a fost actualizat in anul 2014. 

Numarul autorizatiilor de construire eliberate in comuna Racaciuni a avut urmatoarea 

evolutie: 

2014 – 31  

2015 – 47 

2016 – 37 

2017 – 37 

2018 – 31 

2019 – 36 

2020 – 26 

 

 In comuna exista 3 cabinete medical cu 3 medici de familie care deservesc 

populatia si 3 cabinete stomatologice cu 3 medici. 

 

 

 0%
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100%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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 Numarul autorizatiilor de functionare (pentru SRL, II, PFA, AF) eliberate in 

comuna Racaciuni a avut urmatoarea evolutie: 

 

2014 – 52  

2015 – 70 

2016 – 57 

2017 – 58 

2018 – 32 

2019 – 36 

2020 - 25 

 

 

 Numarul atestatelor de producator eliberate in comuna Racaciuni a avut 

urmatoarea evolutie: 

 

2014 – 65  

2015 – 70 

2016 – 39 

2017 – 45 

2018 – 38 

2019 – 44 

2020 – 15 

 

 

 

 

 Situatia cladirilor functionale in invatamant: 

 

Gradinita  5 3 cladiri individuale 
pentru gradinite, restul 
functioneaza in cladirea 

scolilor. 

Scoala Primara 3 Racaciuni, Gasteni, 
Ciucani 

Scoala Gimnaziala 3 Racaciuni, Fundu 
Racaciuni, Gheorghe 
Doja 
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Situatia bugetului local a localitatii: 

 

 
ANU

L 
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I UTILITATI 

(ENERGIE 

ELECTRICA
) 

CHELTUIELI 

UTILITATI 

(ENERGIE 

TERMICA) 

NUMAR 

PERSON

AL 

BUGET 

PERSONAL 

2015 
9275260 1100000 0 0 215000 55000 52 993800 

2016 
9579730 990300 0 0 215790 44500 54 1705700 

2017 
12036510 2114250 1020000 0 367800 76000 73 2808340 

2018 
14522280 5034900 1641350 3973550 200000 50000 78 3758300 

2019 
16424100 3452800 143910 3308890 235000 70000 86 4566620 

2020 
16456270 5608590 3749790 401300 275000 110000 99 5217100 
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Scurta prezentare si istoric 

 

Comuna Racaciuni are în componența sa actuală sase localități: 

- Racaciuni 
- Ciucani 
- Fundu Racaciuni 
- Gasteni 
- Gheorghe Doja 
- Rastoaca 

 
 Cel mai vechi document care pomeneşte despre acest sat este un hrisov din 

timpul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, purtând data de 15 octombrie 1481, în care se 

vorbea despre un sat la gura Răcăcinei, pe Siret. Pe la anul 1640 moşia era a lui 

Ştefan Ceauru, voievodul Gh. Ştefan de mai târziu, care se născuse în acest sat.  

     Asezarea a existat cu mult inainte de daci, din al caror timp ne-au ramas multe 

urme arheologice (ceramica, arme si podoabe). Inca din epoca bronzului pe aceste 

meleaguri exista o asezare fortificata certificata de tip Monteoru descoperita pe 

terasa superioara a Siretului - pe dealul Cetatuia. 

   Din epoca neolitica ne-au parvenit obiecte de ceramica din cultura Cucuteni B. 

    In secolul al XVII-lea, in timpul domnitorului Stefan Andrei, pentru doi ani, 

Racaciuni a fost capitala Moldovei, a carui curte domneasca a fost construita la 

poalele dealului Pietroasa. 

    Referiri la asezarea Racaciuni au fost facute de-a lungul timpului de catre Logofat 

Tautu, de Miron Costin si Milea Spataru. 

    In timpul Evului Mediu vatra satului Racaciuni era la poalele dealului Pietroasa, de-

a lungul paraului Racaciuni. Cu timpul ea s-a extins spre cea mai importanta cale de 

circulatie - actualul drum national. Localitatea Racaciuni prezinta caracteristicile 

unei asezari de campie cu o vatra partial concentrata, partial tentaculara spre Gisteni 

si spre Bacau. 

    Prin sapaturile arheologice facute pe înaltimile Cetatuia si Delureni, s-au 

descoperit obiecte ceramice si unelte de lucru neolitice din epoca bronzului si a 

fierului, din culturile Monteoru si Cucuteni. În perioada geto-dacica, în Racaciuni, 

respectiv pe înaltimea Cetatuia, a existat o cetate din lemn si pamânt, care s-a 

pastrat în forma unui urias trunchi de con, pâna în zilele noastre. 

    În perioada migaratiunilor, în zona Siretului mijlociu existau sate razaseseti, 

viitoarele Parava, Dragusani, Orbeni, iar altele stapânite, devenite mai apoi 

clacasesti: Racaciuni, Aleja, Pâncesti etc. 



STRATEGIA de DEZVOLTARE LOCALĂ 
                                                                                                        2021 - 2027 

 
Strategia: Racaciuni 2027 
 

14 

    Dupa 1630, aceste locuri sunt mostenite de tatal sau de Gheorghe Stefan, mare 

logofat al Moldovei, apoi domn între 1653-1657, construind la Racaciuni curte 

domneasca în centrul istoric al localitatii. 

     În 1659, Stefanita Voda, confisca mosia Racaciuni si o vinde lui Istrate Dabija 

Voda, care o da de zestre fiicei sale Maria, casatorita cu postelnicu Iordache Roset, 

apoi vornic. 

      Pâna la 1870 s-a transims urmasilor, unii domni, altii logofeti, spatari, postelnici 

etc. Dupa 1870 se împarte mostenitorilor lui Gheorghe Sturza. 

RĂCĂCIUNI, sat, comună, fostă reşedinţă de plasă. Se află aşezat pe pârâul 

Răcăciuni, aproape de confluenţa sa cu Siretul. Comuna este compusă din satele: 

Răcăciuni, Ciucani, Fundul Răcăciuni, Gâşteni, Gh. Doja şi Răstoaca.  

  În Recensămintele populaţiei Moldovei pe anii 1772, 1773-1774 satul 

Răcăciuni a fost recenzat împreună cu satul Gâşteni, făcând parte din ocolul 

Răcăciunului, ţinutul Bacău. Împreună aveau 81 de case, dintre care 24 erau scutite 

de bir, 57 rămânând birnice. 

 În anul 1790, după cum rezultă din harta lui Otzellowitz, Răcăciunii include şi 

cătunul Fântânelele. În Condica liuzilor pr 1803, satul făcea parte din ocolul Bistriţei 

de Jos. 

 Din Condica vistieriei Moldovei pe anul 1816 rezultă că satul era al comisului 

Lupu Balş. Cei 86 de liudi plăteau birul pe un sfert de an în valoare de 263 lei. 

Locuitorii se ocupau cu lucrul pământului şi prestare de chirii, având loc de hrană 

îndestul. 

 În Catagrafia pe anul 1820  satul Răcăciuni include cătunul bejenarilor de la 

Fântâna Doamnei, iar în Catagrafia din 1832, înglobează Satul Nou. 

 După reforma administrativă din anul 1864, comuna Răcăciuni avea în 

administrare satele: Gâştenii Brăiescului, Gâştenii Răzeşi, Răcăciuni şi Satul Nou. În 

anul 1865 comuna a inclus şi satele: Berindeşti, Teiuşul şi Valea Rea. 

 În anul 1873 comuna Răcăciuni era formată din satele: Berindeşti, Buzaţi, 

Capul Dracului, Capul Luncii, Capul Malului, Cernea, Ciucani, Curmătura, Fundul 

Răcăciuni, Gâştenii Brăiescului, Gâştenii Răzeşi. Liuzii Chiriţei, Răcăciuni, Răcnea, 

Satul Nou, Stanca, Teiuşul şi Valea Rea. 

 Între anii 1904 şi 1942 Răcăciunii a fost plasă în judeţul Bacău, fiind înfiinţată 

şi desfiinţată în mai multe rânduri. 

 Între anii 1774 şi 1910 Răcăcinii a fost în mai multe rânduri plasă şi ocol în 

judeţele Putna şi Bacău. 

 Catolicii dn Răcăciuni au fost semnalaţi pentru prima dată în statisticile 

catolice de Schematismul Misiunii 1850 şi aveau atunci 101 credincioşi romano-

catolici. 
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 La sfârşitul secolului al XIX-lea, comuna rurală Răcăiuni era formată din cinci 

sate: Răcăciune, Gâşteni, Teiuşiu, Stul-Nou şi Berindeşti. Marii proprietari de la 

vremea aceea erau: Emilia Pisoski, Aristide Furnorachi, Alex. C. Constantunescu, V. 

C. Buzdugan, D. V. Buzdugan, Gh. V. Buzdugan, D. Start şi  M. Hanuţa. 

 În urma recensământului general al populaţiei României pe anul 1930, satul 

Răcăciuni avea 1981 locuitori care alcătuiau 499 gospodării şi trăiau în 501 clădiri. 

Populaţia satului era într-o permanentă creştere, deoarece la recensământul din anul 

1912 populaţia era de 1697 locuitori. 

 În Anuarul României pentru comerţ, industrii , meserii şi agricultură pe anul 

1929 se fac următoarele consemnări cu privire la Răcăciuni. Aici se afla administraţia 

plăşii Răcăciuni, judecătoria de ocol, o şcoală primară, o şcoală de meserii, 

dispensar, brutărie, spital, o biserică ortodoxă, una catolică şi una israelită, Banca 

Populară „Răsăritul” şi Banca „Răcăciunilor” S. A. 

Din 1930, Racaciunul a beneficiat de o centrala telefonica si o uzina electrica, 

investitii care s-au datorat unui grup de intelectoali si burghezi, în fruntea carora a 

fost Constantin Ciochina, fratii Motet si Nicolae Genila. 

CIUCANII, sat component al comunei Răcăciuni, este aşezat între dealurile din stânga 

Siretului, pe valea pârâului Răcăciuni, la poalele dealului Ciocani. 

 Satul s-a format prin regruparea aici a emigranţilor transilvăneni din a doua 

jumătate a secolului al XVIII-lea. Prima dată ei sun menţionaţi aici în Catagrafia pe 

anul 1820, Ciucanii fiind cătun al Satului Cleja de Jos. 

 În harta comandamentului armatei ruseşti din Moldova se menţionează în 

ţinutul Bacău localitatea Ciocanii cu 13 gospodării, ceea ce înseamnă că aceasta se 

afla la începuturile ei. 

 În anii 1833 şi 1844 satul Ciucani a făcut parte, pe rând, din ocoalele Siretul, 

Trotuşul şi Bistriţa de jos. 

 În Catagrafia  pe anul 1838 Ciucani este înglobat în satul Liuzii Chiriţei. 

 Statisticile catolice semnalează pentru prima dată existenţa catolicilor aici, la 

Csik seu Ciokan  în Schematismul Misiunii 1850, având 183 de credincioşi şi biserică 

din paiantă,  construită în anul 1830. 

 În Legea înfiinţării comunelor rurale din anul 1865 satul Ciucani a fost arondat 

comunei Fundul Răcăciuni, pentru ca în anul 1876 să fie trecut în administraţia 

comunei Răcăciuni. 

 În anul 1887 satul Ciucani înglobează satul Liuzii Chiriţei, iar în 1913 înglobează 

şi satul Curmătura. 

 Actuala biserică din Ciucani a fost construită din piatră în anul 1925, având 

acoperişul la început din draniţă, apoi din tablă. 

 În anul 1939 satul a făcut parte din comuna Gh. Buzdugan, în 1950 din comuna 

Gh. Doja, iar din 1956 şi în prezent, din comuna Răcăciuni. 
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 În recensământul din 19 decembrie 1912 erau 146 locuitori, iar în 1930 erau 

190. Ei trăiau în 48 de clădiri şi formau 47 de gospodării în anul 1930. Aici se afla o 

moară de apă a lui  

Chiru Constantin care avea şi 48 ha pământ şi 4 ha vie. 

FUNDUL RĂCĂCIUNII este situat în valea pârâului Răcăciuni şi pe dealul cu acelaşi 

nume, aproape de obârşia sa. Satul se află la o depărtare de 12 km. nord-vest de 

centrul comunei. În Catagrafia pe anul 1838  Fundul Răcăciuni este trecut cătun al 

satului Somuşca, desprins fiind din satul Cleja de Jos. 

 În Catagrafia pe anul 1845 , satul Fundul Răcăciunilor apare în ocolul Bistriţa 

de Jos, iar peste un an a fost din nou înglobat în satul Somuşca.  

 Catolicii din Fundul Răcăciuni au fost semnalaţi pentru prima dată în 

Schematismul Misiunii 1850 cu 400 de credincioşi şi o biserică de lemn. 

 În Legea pentru înfiinţarea comunelor din anul 1864 satul Fundul Răcăciuni 

devine reşedinţa comunei cu acelaşi nume, din care fac parte satele Fundu-

Răcăciune, Curmătura, Ciocanii şi Gâştenii. 

 În anul 1906 satul Fundul Răcăciuni face parte din comuna Răcăciuni, iar în 

anul 1913 înglobează Curmătura. 

 La recensământul din anul 1912 erau 874 locuitori, iar în 1930, numărul lor 

scade le 854. Aceştia locuiau în 239 case şi formau 219 gospodării. 

 În Anuarul României pentru comerţ, industrie, meserii şi agricultură pe anul 

1929, la Fundul Răcăciuni erau 4 mori de apă în funcţiune. 

 În anul 1939 satul Fundul Răcăciuni făcea parte din comuna Buzdugan, în 1948 

din comuna Gh. Doja şi în 1956 din comuna Răcăciuni unde se află şi în prezent. 

GÂŞTENI, sat situat pe pârâul cu acelaşi nume şi pe pârâul Răcăciuni, datează din a 

doua jumătate a secolului al XVIII-lea. În Recensămintele populaţiei Moldovei din anii 

1772, 1773-1774, satul a fost recenzat împreună cu Răcăciunii, făcând parte din 

ocolul Răcăciuni, ţinutul Bacău. Reamintim că aceste două sate aveau în momentul 

recenzării lor 81 de case, din care 24 erau scutite de bir şi 57 rămânând birnice. 

 În Condica vistieriei Moldovei pe anul 1816 satul era boieresc şi aparţinea 

sulgerului Ioan Brăiescu şi răzeşilor de acolo. Locuitorii se ocupau cu lucrul 

pământului, chirii, având loc de hrană puţin. Cei 47 de liudi plăteau 49 de lei birul pe 

un sfert de an. 

 După cum rezultă din Catagrafia pe anul 1832, Gâştenii înglobează satul 

Mocani, iar în anul 1838 inclue şi cătunul Gheţeni. 

 În anul 1841 satul este împărţit în două: Gâştenii păhărnicesei Brăiasca şi 

Gâştenii răzeşilor cu Gheţenii. În anul 1845 sunt două sate: Gâştenii lui Petrache 

Brăiescu şi răzeşii, Gâştenii stolnicului Stamatache şi răzeşii. În anul 1865 ambele sate 

fac parte din comuna Răcăciuni. 
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 În anul 1887 satul Gâştenii Brăilescului aparţine de comuna Fundul Răcăciuni, 

iar Gâştenii răzeşi de comuna Răcăciuni.  

 La sfârşitul secolului al XIX-lea cătunul Gâşteni este al comunei Răcăciuni, are 

o biserică de lemn clădită la 1876. GâşteniI, sat al comunei Fundul Răcăciuni are o 

biserică clădită la 1720 de către proprietarul moşiei, Chiriţă. 

 Catolicii din Berindeşti-Gâşteni sunt emigranţi transilvăneni, semnalaţi pentru 

prima dată în statisticile catolice de Schematismul Misiunii 1850 cu 121 credincioşi. 

 La recensământul populaţiei din 1912 satul Gâşteni avea 435 locuitori, iar în 

anul 1930, 243 locuitori. Aceştia din urmă locuiau în 72 de case şi formau 71 de 

gospodării. 

 În Anuarul României pentru comerţ, industrie, meseii şi agricultură pe anul 

1929 figura cu mori A. Constantinescu care avea: 30 ha vie, 206 ha. pământ şi 560 ha. 

pădure. 

 În anul 1968 satul Berindeşti este înglobat în satul Gâşteni din comuna 

Răcăciuni. 

GH. DOJA. Aşezat pe şesul Siretului, lângă pârâul Salva, la o depărtare de 8 km. de 

localitatea  Răcăciuni, aşezarea a purtat la început numele de Satul Nou. Această 

denumire a purtat-o până după primul război mondial. 

 Sub numele de Satul Nou apare în Catagrafia pe anul 1821 şi în Karta rusă din 

anul 1830. În anul 1832 Satul Nou este înglobat în satul Răcăciuni.  

 Catolicii din Satul Nou sunt veniţi aici din satele catolice vecine, fiind 

semnalaţi pentru prima dată de Schematismul Misiunii1850 sub numele de Vifalvu, 

adică Satu Nou. În statisticile anuale ale parohiei Cleja, satul a purtat numele de 

Uifalău până în anul 1900. Actuala biserică a fost construită în anul 1907, fără turn, 

care i s-a adăugat ulterior. 

 În Indicele comunelor după noua organizare a legii comunale (Bucureşti, 1865), 

Satul Nou a fost arondat comunei Răcăciuni. În anul 1887 Stul Nou înglobează şi satul 

Capul Luncii.  

  În apropierea acestui sat se afla fosta proprietate a regentului Gh. Buzdugan. 

Dupîă moartea regentului Gh. Buzdugan, aşezarea s-a numit Gh. Buzdugan, conform 

Decretului din anul 1929. La recensământul din 29 dec. 1930 satul avea o populaţie 

de 546 locuitori care locuiau în 126 de case şi formau 125 gospodării. 

 Începând din anul 1939 şi până în anul 1948 satul Gh. Buzdugan a fost reşedinţa 

comunei cu acelaşi nume, din care făceau parte satele: Ciucani, Fundul Răcăciuni, 

Gh. Buzdugan şi Valea Rea. 

 Din anul 1948 satul s-a numit Gh. Doja, fiind reşedinţa comunei cu acelaşi 

nume până la reforma administrativă din anul 1956. Începând din acest an şi până 

astăzi, satul Gh. Doja este arondat comunei Răcăciuni. 
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Relief 

 Comuna Racaciuni este dominata de culmile înalte ale Subcarpatilor Moldovei, 

care coboara în trepte de la vest la est spre Lunca Siretului, cea mai fertila si plana 

zona a comunei. 

 Teritoriul comunei Racaciuni este situat la vest de raul Siret,  începînd chiar 

din albia minora si continuînd în zona colinelor precarpatice. Ca unitate 

geomorfologica majora, în partea de vest este situat partial pe marginea zonei 

externe a Subcarpatilor Orientali, iar în partea de est pe Culoarul Siretului; o unitate 

depresionara cu forma alungita aproximativ pe directia nord-sud care desparte 

Subcarpatii de Podisul Moldovenesc. Relieful este divers, de la aspectul de cîmpie, cu 

cota 117.00 m din albia majora a Siretului în partea de est, la colinele cu altitudinea 

maxima de 499,20 m în extremitatea vestica.  

 Dealurile din vest sunt marcate de piscurile: dealul Caprianului – 499.20 m, 

dealul Fundu Racaciuni - 473,6 m, dealul Racaciunilor – 404.00 m. Altitudinea 

varfurilor coboara spre est: Chiscul Lupului – 365.00 m, dealul Capatîna – 334.38 m,  

dealul Popii – 292.20 m, ajungînd în lunca Siretului la o minima de 116.00 m. 

 Colectorul principal al apelor este paraul Racaciuni, care are un curs orientat 

aproximativ nord-vest sud-est în zona deluroasa si pe directia vest-est în zona de 

lunca. Afluentii au un traseu sinuos, determinat de relief. 

 Tendinta generala a culmilor este vest-est dar numeroasele vai secundare le 

fragmenteaza , dînd reliefului un aspect framantat.   

 În partea de est, relieful are aspect de cîmpie pe albia majora a Siretului si de 

cîmpie piemontana pe terasa superioara. 

 

Vegetatia 

 Vegetatia din zona comunei Racaciuni se caracterizeaza printr-o mare varietate 

a speciilor si o pronuntata etajare pe teren ca altitudine. 

 Conditionat de pozitia fizico-geografica, teritoriul luat in studiu se incadreaza in 

zona vegetala de padure - subzona Stejarului. Starea calitativa a pasunilor impune 

luarea de masuri antierozionale si masuri de imbunatatire a stratului vegetal al pasunii. 

 Vegetatia lemnoasa cultivata ocupa suprafete mici si este reprezentata prin 

urmatoarele specii de pomi fructiferi: prun, mar, par, cires, gutui, cais. 

 Conditiile agropedologice din aceasta zona sunt prielnice dezvoltarii culturilor 

cerealiere (grau, porumb) si culturilor tehnice (sfecla de zahar). 
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 Terenurile agricole sunt situate in cea mai mare parte in zona de lunca si terasa 

Siretului si sunt profilate pe cultura cerealelor, a sfeclei de zahar, a plantelor furajere 

si cultura vitei de vie. 

Fauna  

 Fauna si ihtiofauna este bogata si variata, dar neprotejata, nesupravegheata si 

necontrolata, fapt care poate avea consecinte negative in viata oamenilor prin 

disparitia lor, atacul sau propagarea bolilor asupra oamenilor. 

Categorii de pasari care populeaza zona sunt:  

- oaspetii de iarna (noiembrie-martie): cufundac polar, lebada de iarna, 

corcodelul, rata motata, ferastrus mare, stârcul de noapte. 

- oaspetii de vara (aprilie-septembrie): cârstel de balta, stârc galben, rata mare, 

barza alba, rata pitica. 

- pasari de peisaj (toamna si primavara): rata rosie, lisita, pescarus râzator, stârc 

rosu. 

- pasari sosite accidental: pescarus negricios, cormoran, egreta mare. 

 Speciile de pesti care populeaza zona sunt determinate de existenta bazinului 

hidrografic al raului Siret: crap, caras, stiuca, salau ,biban, rosioara, clean, avat si 

somn. 

Clima 

 Zona comunei Racaciuni se înscrie într-un climat temperat continental moderat, 

în etajul climatic al dealurilor joase, cu puternice influente locale determinate de catre 

formele de relief.  

 Climatul local este caracterizat prin temperaturi medii anuale de 90 C, cu cele 

mai scazute valori în ianuarie - 60 C si cele mai ridicate valori în iulie +220 C. 

 Pentru încarcarile din zapada, terenul se poate încadra în zona D. 

 Relieful are influenta asupra vantului, producand fie intensificarea, fie 

atenuarea in unele sectoare. Vanturile sunt caracterizate printr-o canalizare pe 

deschiderea oferita de valea Siretului. Vînturile sunt aspre si sufla preponderent 

dinspre nord si nord-est. 
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 In privinta precipitatiilor nu se mai poate lua în consideratie valoarea 

multianuala cunoscuta de 550mm/an, datorita unor schimbari climatice care se produc 

în prezent în Europa. Ploile din acest an au depasit cu mult aceasta valoare, provocand 

eroziuni si inundatii ample. 

 In stransa legatura cu regimul termic, amintim si fenomenele de inghet, bruma, 

polei si chiciura. Chiciura este un fenomen legat de aductia aerului maritim, arctic sau 

de racirea intensa a aerului temperat maritim. Bruma apare in noptile senine de 

primavara-toamna.  

 Ceata este un fenomen frecvent tot anul la altitudini mai mari si in anotimpurile 

de tranzitie la altitudini mai mici. 

Reteaua hidrografica 

 Teritoriul comunei Racaciuni se afla situat în bazinul hidrografic al 

raului Siret, care delimiteaza comuna în partea de est, fiind si hotar natural ce 

desparte comuna Racaciuni de comunele Pincesti, Horgesti si Gioseni prin lacul de 

acumulare. 

 Lacul de acumulare hidroenergetica Racaciuni este cel mai mare lac de 

acumulare artificial din judetul Bacau amenajat pe raul Siret.  

Acest lac artificial este situat pe latura de est a comunei Racaciuni, la cca 25 km sud 

de Bacau pe artera europeana E 85 (DN2). Lacul de acumulare a fost construit in anul                  

1984, inaltimea barajului este de  29m, capacitate lacului este de 103700 mc (cu o                           

lungime de 13 km si latime de pana la 2 km). 

                Centrala este echipata cu 2 turbine tip KAPLAN cu urmatoarele caracteristici: 

- Putere =26,48/34,00 MW/MVA 

- Cadere =17.9 m 

- Debit =330 m/s 

- Energie =114.5 GWh/an 

- Viteza =100 rot/min 

 Alte cursuri de apa principale care traverseaza suprafata comunei Racaciuni 

sunt: paraul Mocanului si paraul Gîsteni. Ambele paraie sunt colectate de paraul 

Racaciuni, care se varsa în raul Siret. 
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 Pe lînga aceste cursuri de apa permanente exista si vai care au apa sezonier 

sau numai la precipitatii mari, datorita bazinului colector restrans si a nisipurilor care 

dreneaza în subteran precipitatiile. 

 Apele subterane se pot împarti în trei grupe dupa modul de zacamînt: 

- ape freatice din cuaternar; 

- ape freatice din meotian; 

- ape de adîncime.  

 Apele freatice din cuaternar sunt situate în depozitele aluvionare de 

pietrisuri si nisipuri din albia paraielor din zona, care formeaza sesuri. Adancimea 

nivelului freatic din ses este cuprinsa între 1 m si 5 m în functie de apropierea de parau 

sau de deal. Aceste  acvifere sunt exploatate atat rudimentar prin fantani, cat si 

sistematic prin instalatii specifice de pompare, constituind principala sursa de apa 

pentru localitatile comunei.   

 Apele freatice din stratele meotiene sunt imprevizibile. Prezenta lor este 

explicata prin existenta stratelor de nisip, ca roca magazin, sub care sunt strate 

impermeabile de argile care le mentin suspendate la diferente de nivel relativ mari 

fata de vale. Adancimea apei în fantanile de pe dealuri este de obicei peste 5 m. 

Acviferele respective sunt discontinui si au o suprafata redusa, de aici rezulta o rezerva 

de apa limitata, dependenta în mare masura de precipitatii. Din aceste cauze 

majoritatea acestor ape nu pot fi exploatate industrial. 

 Apele de adîncime exploatabile se gasesc înmagazinate în formatiunile de 

molasa argilo-nisipoasa sarmatiene. Calitatea apei este dependenta de mediul în care 

au fost depuse aceste formatiuni. Astfel, în formatiunile de adîncime mai mica depuse 

în mediu lacustru, apa are o cantitate mai mare de sulfati care îi imprima un gust 

“salciu”, pe cand în cele mai adanci, depuse în mediu salmastru apa are o calitate 

buna, data de dominanta ionului bicarbonat. 

Geologia 

 In zona comunei Racaciuni, fundamentul este format din  formatiuni de molasa 

care cuprind alternante de argile si nisipuri  depuse în apa dulce, uneori cu orizonturi 

avînd continut de gresii si cinerite, datate ca apartinînd Pliocenului incipient. Deasupra 

sunt depozite aluvionare si eoliene din Cuaternar, atribuite Pleistocenului mediu si  
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superior. Pe vai depozitele aluvionare încep cu pietrisuri marunte în baza, continuîndu-

se cu nisipuri si prafuri argiloase nisipoase, pe o grosime de 3-8 m. Pe dealuri sunt 

depozite eoliene si deluviale formate din argile de panta nisipoase-prafoase rezultate 

din alterarea formatiunilor meotiene. 

 Depozitele cuaternare constituie principalele terenuri de fundare pentru 

constructii. 

 Totul este acoperit de sol vegetal Holocen, cu o grosime variabila determinata 

de panta, vegetatie, eroziune etc. 

 Cineritele (cenusi vulcanice) meotiene determina ca terenul agricol sa fie 

favorabil vitei de vie. 

Potential economic 

 In comuna Racaciuni exista conditii pentru o revitalizare a activitatilor 

economice, culturale si de alta natura pe plan local, care sa asigure relansarea 

economica si sociala a comunei.  

 Functiunea dominanta a comunei, sub aspect economic, este activitatea agricola 

alaturi de cea zootehnica.  

 Zootehnia comunei Racaciuni se identifica la nivelul fiecarei gospodarii 

desfasurandu-si activitatea in sector particular, dar si la nivel organizat de ferme. 

 Comuna Racaciuni este o comuna medie, daca se ia in consideratie suprafata 

teritoriului sau numarul de sate componente. 

 Complementar activitatilor generatoare de profit, pe teritoriul comunei se 

desfasoara activitati in domeniul social - administrativ: administratie publica locala, 

ocrotirea sanatatii, invatamant, culte, posta, transporturi, telecomunicatii. 

Potential natural 

 Din comuna Racaciuni spre oras predomina deplasarile pentru munca în sectoare 

precum: constructii, transporturi, depozitare, comunicatii. Deplasarile pentru munca 

în activitatile industriale au fost reduse datorita disponibilizarilor masive de la unitatile 

industriale din municipiul Bacau. 
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 Din oras spre comuna Racaciuni predomina deplasarile în sectorul administrativ, 

de servire, a cadrelor tehnice si de specialitate. 

 Activitatile economice realizate in comuna sunt in cea mai mare parte activitati 

specifice sectorului primar (agricultura, silvicultura, zootehnic) si in mica masura  

activitati specifice sectorului tertiar. 
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 In urma intalnirii ce a avut loc conform planului de Actiune pentru elaborarea 

Strategiei de Dezvoltare 2021 – 2027 a Comunei Racaciuni si a completarii formularelor, 

au rezultat urmatoarele: 

 

1) În ce sector activați/lucrați? 
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2) Care considerați a fi cele mai utile/folositoare investiții făcute la nivelul 

Comunei Racaciuni în ultimii 10 ani (2010 - 2020)? 

 

 

 

3) Care ar fi 3-5 investiții/proiecte în care Consilul Local și Primăria ar trebui să 

investească banii în următorii 10 ani (2020 - 2030)? 
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 4) Dacă ați primi/avea 100.000 euro nerambursabili în ce afacere ați investi 

 în Racaciuni? 

 

 

5)  Ce sector de activitate economică considerați că are viitor/potențial la 

 nivelul Comunei Racaciuni? 
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6) Care sunt cele mai cunoscute aspecte care vă plac la Racaciuni – un loc, o 

 persoană, o legendă/poveste, o clădire, o tradiție/un obicei, un cântec, un 

 meșteșug, un produs?  

 

 

 7) Care considerați a fi cea mai mare nevoie/problemă în sectorul dvs. de 

 activitate, la locul dvs. de muncă? 
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 8) Ce sfat ați da unui tânăr care ar vrea să se stabilească în Racaciuni, 

despre ce poate sau ce ar trebui să facă? 

 

 

9) Care din următoarele instituții locale considerați ca are cel mai important 

rol în  Comună? 
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10) Referitor la utilizarea internetului la nivelul comunei (în clădirile publice) 

 bifați care investiții le considerați utile/importante? 

 

11) Care considerați a fi cele mai importante resurse ale Comunei Racaciuni? 
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 Analiza SWOT este o metodă folosită pentru a ajuta la 
proiectarea unei viziuni de ansamblu. Ea funcționează ca o radiografie 
sau a ideii de dezvoltare și evaluează în același timp factorii de 
influență interni și externi ai unei organizații, precum și poziția 
acesteia pe piață, cu scopul de a pune în lumină punctele tari și slabe 
ale primariei, în relație cu oportunitățile și amenințările existente la 
un moment dat pe piață. 

 
 

 Descriere 

 
 Conceptul analizei strategice SWOT provine dintr-o cercetare 
efectuată între anii 1960 și 1970 la Stanford Research Institute din 
SUA. Acronimul SWOT provine din engleză Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats, însemnând „Puncte tari, Puncte slabe, 
Oportunități, Amenințări”. 
 Analiza SWOT se realizează, în general, în prima fază a unui 
proiect, pentru ca elementele de analiză să poată alcătui baza planului 
de proiect și să poată fi folosite ulterior în cadrul proiectului, dacă 
acesta întâmpină dificultăți în ceea ce privește planificarea, livrabilele 
sau bugetul alocat și trebuie readus pe linia de plutire. 
 În cadrul analizei SWOT se va ține seama de faptul că: 
 Punctele tari și punctele slabe sunt concepte „statice”, bazate pe 
parametrii descriptivi ai unei zone, într-o perioadă determinată de 
timp. Ele reprezintă ceea ce există. 
 Oportunitățile și amenințările au în vedere viitorul, și se referă la 
alegerile pe care le au de făcut persoanele implicate în procesul de 
planificare. Ele reprezintă ceea ce va fi. 
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 Exemple de întrebări la care ar trebui să răspundă managementul 
institutiei când efectuează analiza SWOT: 
 
 S – Puncte tari 
La ce suntem cei mai buni? 
Ce aptitudini specifice are forța de muncă de care dispunem? 
De ce avantaje dispunem pentru a atrage personal de calitate? 
 
Ce experiență deține echipa de proiect din proiecte similare? 
Ce resurse unice deținem? 
De ce resurse financiare dispunem? 
Ce tehnologie folosim? 
Care este gradul de optimizare al proceselor interne? 
 
 W – Puncte slabe 
La ce suntem cei mai slabi? 
Ce fel de instruire le lipsește angajaților noștri? 
Care este nivelul de atașament al angajaților noștri? 
Care e poziția noastră financiară? 
Este disponibilă o estimare solidă a costurilor? 
A alocat institutia un buget suficient pentru a acoperi anumite 
cheltuieli neprevăzute? 
E nevoie ca anumite părți din proiect să fie externalizate? 
Ce nu facem bine? 
Ce ar trebui sa fie îmbunătățit? 
Ce ar trebui evitat pentru a nu repeta greșelile din trecut? 
Care sunt dezavantajele proiectului? 
 
 O – Oportunități 
Ce schimbări ale mediului extern putem exploata? 
La ce tehnologie nouă am putea avea acces? 
Ce piețe noi ni s-ar putea deschide? 
Cum s-a modificat comportamentul de consum al potențialilor clienți? 
Care sunt direcțiile strategice majore ale afacerii: 
- Consolidare / Diversificare ? 
- Specializare / Generalizare ? 
Care sunt punctele slabe ale competitorilor, dacă acestea există? 
Unde se poate identifica, sau cum se poate crea, un avantaj 
concurențial? 
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 T – Riscuri / Amenințări 
Există deja pe piață o competiție bine închegată? 
Ce ar putea face concurența în detrimentul nostru? 
Ce legislație nouă ne-ar putea lovi interesele? 
Ce schimbări ale normelor sociale, ale profilurilor populației și a 
stilurilor de viață ar putea fi o amenințare pentru noi: 
- Schimbările tehnologice? 
- Schimbări ale curentelor artistice? 
- Schimbări ale cererii pentru anumite tipuri de servicii, probabil legate 
de influența deosebită a Internetului? 
E dificilă înlocuirea personalului cu experiență? 
A fost noua tehnologie testată corespunzător? 
Cum ne va afecta ciclicitatea economică? 

 

 Procesul decizional 

 
 În urma analizei SWOT, indiferent de acțiunile stabilite, procesul 
decizional ar trebui să includă următoarele elemente prioritare: 
 
 construiește pe Punctele Tari; 
 elimină Punctele Slabe; 
 exploatează Oportunitățile; 
 îndepărtează Riscurile / Amenințările. 

 

 Limitările analizei SWOT 

 
 Analiza SWOT are și limitările sale, deoarece organizațiile pot să 
vadă unele circumstanțe ca fiind foarte simple și pot trece cu vederea 
unele contacte strategice fundamentale care ar putea apărea. Mai mult 
decât atât, categorizarea aspectelor ca puncte tari, puncte slabe, 
oportunități și amenințări ar putea fi un lucru foarte subiectiv 
deoarece există un grad mare de incertitudine pe piață. 
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ANALIZA SWOT 
Globala pentru Comuna Racaciuni 

 

 
Puncte tari Puncte slabe 

 
 81,79 Km2 suprafata 

comunei; 
 Comuna este strabatuta de 

DN2 ce leaga Municipiul 
Bacau de Municipiul 
Focsani; 

 Existenta a importante 
resurse naturale pe raza 
comunei (terenuri agricole, 
suprafete intinse de pasune, 
conditii bune de crestere a 
animalelor, conditii 
favorabile agriculturii, 
conditii prielnice cresterii 
viilor, amplasarea pe malul 
drept al Siretului); 

 Forta de munca este ieftina 
pe raza comunei; 

 Grad de poluare redus 
datorita inexistentei 
agentilor economici 
poluatori (cu exceptia 
poluarii rezultate in urma 
activitatilor gospodaresti si 
a cresterii animalelor); 

 Acces la calea ferata Bacau-
Adjud; 

 Comuna este electrificata; 
 Acces la retelele de 

telefonie fixa, mobila si 
internet fix si mobil; 

 Proiecte pentru 
infrastructura de drumuri, 
depuse; 

 
 Ramanere in urma a 

infrastructurii de utilitati: 
gaz metan; 

 Populatia este imbatranita 
si a migrat semnificativ spre 
alte zone; 

 Conditiile de locuit nu 
corespund standardelor; 

 Resurse financiare scazute 
la dispozitia Primariei; 

 Insuficienta dezvoltare a 
activitatilor economice 
derulate de locuitorii 
comunei; 

 Inexistenta unor actori 
locali care sa preia unele 
din greutatile 
administratiei; 

 Slaba participare a 
locuitorilor comunei la viata 
comunitatii; 

 Probleme sociale legate de 
saracie; 

 Absenta fondurilor de start 
pentru demararea 
afacerilor; 

 Nivel scazut al proiectelor 
pentru accesarea fondurilor 
europene. 

 
 
 
 
 
 



STRATEGIA de DEZVOLTARE LOCALĂ 
                                                                                                        2021 - 2027 

 

Strategia: Racaciuni 2027 
 

37 

 Existenta unui efectiv 
crescut de animale in 
gospodarii; 

 Zona favorabila activitatilor 
economice; 

 Apropierea de alte localitati 
poate duce la proiecte 
comune de infrastructura 
(utilitati) cu o reducere 
semnificativa a costurilor; 

 Interventia omului in mediul 
inconjurator este redusa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oportunitati Riscuri 

 
 Romania – membru al U.E. 

si oportunitati de 
dezvoltare echilibrata a 
regiunilor; 

 Potential de crestere a 
activitatii economice 
datorita resurselor naturale; 

 Existenta unor potentiale 
surse de finantare externe 
prin intermediul unor 
fonduri diverse (de 
modernizare a 
administratiei, de 
dezvoltare rurala, de 
coeziune), etc; 

 Posibilitati de atragere a 
investitorilor datorita 
existentei fortei de munca 
pe plan local; 

 Mediul geografic permite 
dezvoltarea anumitor 
ramuri economice (ex. 
industria alimentara, 
turism, piscicultura, etc.); 

 Posibilitatea accesarii pietei 
europene. 

 
 Necesitatea investitiilor 

financiare mari in 
agricultura si cresterea 
animalelor; 

 Insuficienta dezvoltare a 
infrastructurii poate alunga 
potentialii investitori in 
economie; 

 Continuarea plecarii 
populatiei tinere catre alte 
zone si tari; 

 Lipsa de coeziune a 
masurilor de dezvoltare 
economica si sociala; 

 Imposibilitatea de a accesa 
finantari nerambursabile de 
anvergura datorita 
imposibilitatii asigurarii 
cofinantarii; 

 Insuficienta informare si 
educare a populatiei pentru 
dezvoltarea durabila a 
agriculturii, protectia 
mediului. 
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ANALIZA SWOT 

pe domenii prioritare 
 

 DEZVOLTARE ECONOMICA RURALA 
 
AGRICULTURA, SILVICULTURA 

 
Puncte tari Puncte slabe 

 
 Bogatia naturala a comunei 

propice pentru culturile 
vegetale, de cereale si 
cresterea animalelor; 

 Efectiv crescut de animale 
si pasari; 

 Potential apicol si 
zootehnic; 

 Existenta societatilor 
agricole care administreaza 
terenuri de pe raza 
comunei; 

 Existenta unui Targ 
agroalimentar; 

 Existenta unui potential de 
dezvoltare a meseriilor 
traditionale si artizanatului; 

 Existenta conditiilor 
climaterice si de sol 
favorabile unei agriculturi 
care poate fi competitiva in 
conditiile unei mecanizari 
corespunzatoare; 

 Existenta oportunitatilor de 
finantare externa 
nerambursabila care pot 
contribui la dezvoltarea 
agriculturii si silviculturii. 
 
 

 
 Fragmentarea suprafetelor 

agricole; 
 Gradul scazut de 

mecanizare a agriculturii si 
implicit productivitate 
scazuta; 

 Investitii reduse in 
agricultura; 

 Abandonul unor suprafete 
agricole; 

 Inexistenta unui sistem 
centralizat de desfacere a 
produselor agricole; 

 Insuficienta dezvoltare a 
agroturismului; 

 Forta de munca imbatranita 
pentru agricultura; 

 Lipsa instruirii si sprijinul 
consultativ pentru 
proprietarii de paduri 
private; 

 Lipsa lucrarilor de 
impadurire; 

 Slaba dezvoltare a 
infrastructurii de drumuri 
agricole si forestiere. 
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Oportunitati  Riscuri  

 
 Existenta unor fonduri de la 

guvern pentru dezvoltare 
rurala; 

 Existenta fondurilor 
structurale: Programul 
National de Dezvoltare 
Rurala; 

 Planul National Strategic 
pentru Dezvoltare Rurala; 

 Conditii favorabile pentru 
dezvoltarea unei agriculturi 
competitive; 

 Existenta unor institutii 
specializate: Oficiul 
Judetean pentru 
Consultanta Agricola. 

 
 Degradarea calitatii 

solurilor / suprafetelor 
agricole; 

 Utilizarea incorecta a 
ingrasamintelor chimice si a 
pesticidelor; 

 Conditii climaterice si de 
mediu nefavorabile (ploi, 
inundatii, alunecari de 
teren, seceta, etc.); 

 Capacitatea scazuta a 
populatiei de a investi in 
agricultura; 

 Lipsa informarii cu privire la 
normele europene pentru 
agricultura si fondurile 
disponibile in domeniu; 

 Cadru legislativ instabil. 
 

 
 
INDUSTRIE, COMERT, SERVICII 

 
Puncte tari Puncte slabe 

 
 Existenta a 98 agenti 

economici pe raza comunei; 
 Existenta unor servicii 

pentru populatie (posta, 
televiziune, internet, 
telefonie fixa si mobila, 
peco, punct bancar, servicii 
medicale, service auto, 
vulcanizare); 

 Forta de munca ieftina; 
 Prezenta resurselor naturale 

impulsioneaza dezvoltarea 
economica; 

 
 Structura populatiei pe 

grupe de varsta 
dezechilibrata; 

 Inexistenta serviciilor de 
consultanta pentru afaceri; 

 Parteneriatul public – privat 
este slab dezvoltat; 

 Lipsa informatiei in 
domeniu: oportunitati de 
finantare, juridic, etc.; 

 Nesiguranta mediului de 
afaceri; 

 Alinierea la normele 
europene implica costuri 
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 Cadru natural propice 
pentru dezvoltarea de 
activitati economice; 

 Potential pentru infiintarea 
de ferme zootehnice; 

 Cadru socio - economic 
permite diversificarea 
activitatilor economice 
individuale. 

suplimentare si va conduce 
unele firme spre faliment; 

 Promovare insuficienta a 
potentialului zonei. 

Oportunitati  Riscuri  

 
 Posibilitatea atragerii de 

investitori datorita 
existentei fortei de munca 
ieftine; 

 Existenta fondurilor 
structurale: POS Cresterea 
Competitivitatii Economice 
si Dezvoltare Rurala; 

 Posibilitatea dezvoltarii 
mediului de afaceri; 

 Facilitati acordate de stat 
in domeniul agricol si 
zootehnic: subventii, etc.; 
 

 
 Inexisistenta fortei de 

munca calificate; 
 Infrastructura fizica 

insuficient dezvoltata; 
 Slaba competitivitate a 

agentilor economici locali; 
 Inexistenta la populatie a 

fondurilor minime pentru 
demararea unor afaceri; 

 Pregatirea manageriala 
redusa; 

 Acces redus la credite; 
 

 

 
 
INFRASTRUCTURA 
 
Puncte tari Puncte slabe 

 
 Retea prpoprie de drumuri 

locale; 
 Existenta Drumului 

European E85 si drumuri 
judetene reabilitate; 

 Apropierea geografica de 
alte localitati si 
posibilitatea construirii 
retelei de utilitati comune; 

 Majoritatea gospodariilor 
electrificate; 

 
 Slaba dezvoltare a 

infrastructurii de drumuri 
comunale si necesitatea 
modernizarii acestei retele; 

 Inexistenta retelei de gaz 
metan; 

 Inexistenta la nivelul 
comunei a specialistilor 
care sa intocmeasca 
proiecte de infrastructura 
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 Existenta de dotari 
medicale; 

 Existenta drumurilor locale 
ce asigura accesul catre 
satele componente. 
 

 Lipsa trotuarelor pentru 
pietoni. 

Oportunitati  Riscuri  

 
 Existenta unor fonduri de la 

guvern pentru modernizarea 
infrastructurii rurale; 

 Existenta fondurilor 
structurale: Programul 
Operational Sectorial 
Mediu, POS Transport si 
Programul National de 
Dezvoltare Rurala; 

 Posibilitatea de a apela la 
specialisti si firme in 
domeniul dezvoltarii 
infrastructurii; 

 Posibilitatea obtinerii de 
credite pentru 
infrastructura; 
 

 
 Capacitatea scazuta a 

autoritatilor locale de a 
finanta investitii mari in 
infrastructura; 

 Posibilitati reduse de a 
asigura cofinantarea la 
potentiale proiecte mari de 
infrastructura; 

 Insuficienta colaborare cu 
unitati administrativ 
teritoriale invecinate 
pentru promovarea unor 
proiecte unor proiecte de 
interes regional; 

 Cadrul legislativ care 
mentine o structura de 
monopol pentru furnizarea 
anumitor servicii din 
infrastructura de utilitati. 

 
 
EDUCATIE SI CULTURA 

 
Puncte tari Puncte slabe 

 
 Existenta infrastructurii 

fizice pentru pentru 
invatamant si cultura: scoli, 
gradinite, camine culturale, 
muzeu, etc.; 

 Cadre didactice calificate si 
titulare, cu vechime mare 
atat in invatamant, cat si in 
scoala, permite realizarea 

 
 Infrastructura fizica 

necesita mai multa atentie 
pentru a corespunde 
standardelor; 

 Atat infrastructura de 
educatie cat si cea de 
cultura necesita 
modernizare / reabilitare si 
dotare; 
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unui invatamant de 
calitate; 

 Existenta unui numar relativ 
mare de copii si elevi, care 
asigura si functionarea 
structurilor; 

 Situatia la invatatura 
prezinta rezultate bune la 
toate nivelurile; 

 Putine tendinte de 
nescolarizare si abandon 
scolar; 

 Stare disciplinara buna; 
 Spatii scolare adecvate 

pentru activitatea de 
formare; 

 Fondul de carte din 
biblioteca scolii este 
suficient si cu noutati 
editoriale; 

 Existenta infrastructurii de 
comunicatii, inclusiv 
internet. 
 

 Dotari IT depasite moral; 
 Lipsa conditiilor necesare 

care sa atraga si sa mentina 
personalul calificat pe raza 
comunei; 

 Fondurile nu sunt suficiente 
pentru a acoperi 
necesitatile; 

 Familiile elevilor nu sunt 
implicate suficient in 
activitatea de educare a 
copiilor; 

 Stare materiala precara si 
nivel scazut de cultura si 
instruire al unor familii. 

Oportunitati  Riscuri  

 
 Finantari guvernamentale 

pentru invatamant si 
cultura in mediul rural; 

 Exista spatii pentru 
activitati culturale; 

 Existenta unor spatii care 
pot fi reabilitate si 
transformate in obiective 
culturale sau sociale; 

 Extinderea retelei de 
internet la nivelul comunei. 
 

 
 Persoanele cu grad de 

scolarizare ridicat parasesc 
localitatea pentru slujbe 
mai bine platite; 

 Absenta persoanelor 
capabile sa elaboreze 
proiecte de dezvoltare a 
infrastructurii pentru 
educatie; 

 Neimplicarea comunitatii in 
acest domeniu si irosirea de 
resurse pentru activitati 
fara impact; 
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SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA 

 
Puncte tari Puncte slabe 

 
 Dispensar de medicina 

generala de familie; 
 Farmacie umana; 
 Grad ridicat de modernizare 

si dotare a cabinetelor 
medicale; 

 Existenta personalului 
calificat pentru furnizarea 
de servicii in domeniul 
sanatatii; 

 Existenta unor spatii ce pot 
fi reabilitate si 
transformate in obiective 
sociale; 

 Caminele culturale sunt 
solutia pentru gazduirea 
activitatilor sociale, 
activitati care pot aduce si 
fonduri pentru reabilitarea 
cladirilor; 

 Acces direct la informatii 
datorita liniilor de 
comunicatii existente. 
 

 
 Infrastructura de sanatate 

nu acopera necesitatile 
populatiei la nivelul intregii 
comune; 

 Absenta actorilor locali 
capabili sa presteze sau sa 
preia servicii sociale; 

 Dotarea materiala in 
domeniu este veche si 
insuficienta; 
 

Oportunitati  Riscuri  

 
 Posibilitatea ca 

infrastructura existenta sa 
serveasca ca spatii pentru 
furnizarea de servicii 
sociale in urma reabilitarilor 
si modernizarilor absolut 
necesare; 

 Oportunitati de finantare 
nerambursabila prin fonduri 
guvernamentale si 
structurale. 
 

 
 Neindeplinirea standardelor 

in domeniul sanatatii si al 
asistentei sociale; 

 Slaba capacitate de 
absorbtie a fondurilor 
existente la nivel de guvern 
sau a fondurilor UE; 

 Legislatie fluctuanta in 
domeniu. 
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PROTECTIA MEDIULUI 
 

Puncte tari Puncte slabe 
 

 Poluarea redusa a aerului, 
apei si solului; 

 Utilizarea la scara redusa a 
pesticidelor si 
ingrasamintelor chimice in 
agricultura; 

 Utilizarea ingrasamantului 
natural in agricultura; 

 Inexistenta activitatilor 
industriale poluante 
majore; 

 Relativa departare de de 
platformele industriale 
poluante; 

 Caracteristica de zona cu 
risc seismic redus; 

 Sistem satisfacator de 
colectare a deseurilor. 
 

 

 Inexistenta unui sistem de 
monitorizare al poluarii 
apei, aerului si solului; 

 Deversarea apelor reziduale 
menajere in locuri 
neamenajate; 

 Absenta canalizarii conduce 
la poluarea apelor de 
suprafata si a celor 
subterane; 

 Dejectiile animale 
afecteaza caliatea 
mediului; 

 Nu exista statie de epurare 
a apelor reziduale; 

 Absenta unei rampe de 
depozitare a deseurilor 
menajere; 

 Inexistenta unor actori 
locali interesati de 
parteneriate pentru 
protectia mediului. 

Oportunitati  Riscuri  

 
 Existenta unor programe cu 

finantare internationala 
orientate direct spre 
protectia mediului si a 
naturii; 

 Cresterea interesului 
autoritatii locale in 
promovarea de parteneriate 
pentru protectia mediului; 

 Posibilitatea dezvoltarii de 
colaborari in domeniul 
protectiei mediului; 

 Existenta POS Mediu. 
 

 
 Fenomene de saturare, 

suprapasunat, eroziune; 
 Existenta unor zone 

predispuse la dezastre 
naturale; 

 Insuficienta fondurilor 
destinate protectiei 
mediului; 

 Depozitarea necontrolata a 
deseurilor de catre 
populatie; 

 Costurile proiectelor de 
mediu finantate prin fonduri 
UE implica cofinantari mari 
de care APL nu dispune. 
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TURISM / AGROTURISM 

 
Puncte tari Puncte slabe 

 
 Cadru natural favorabil 

(peisaje, calitatea aerului si 
apei); 

 Potential turistic oferit de 
raul Siret unde pot fi 
organizate concursuri de 
pescuit sportiv; 

 Obiective turistice: Conacul 
Gheorghe Buzdugan, 
Conacul Atta 
Constantinescu, situl 
arheologic Racaciuni. 
 

 
 Fonduri reduse pentru 

investitii in turism / 
agroturism; 

 Slaba modernizare a 
infrastructurii. 

Oportunitati  Riscuri  

 
 Investitii in derulare pentru 

modernizarea 
infrastructurii; 

 Existenta potentialului de 
dezvoltare a turismului / 
agroturismului; 

 Construirea unui parteneriat 
public-privat pentru 
valorificarea potentialului 
turistic / agroturistic; 

 Existenta Fondurilor 
structurale – Fondul de 
Dezvoltare Regionala si 
Fondul European pentru 
Agricultura si Dezvoltare 
Rurala. 
 

 
 Insuficienta promovare 

turistica a zonei; 
 Infrastructura insuficient 

modernizata. 
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ADMINISTRATIA PUBLICA 

 
 
Puncte tari Puncte slabe 

 
 Implicarea activa a 

conducerii in procesul de 
reforma a administratiei; 

 Existenta unor proceduri 
organizationale care 
faciliteaza desfasurarea 
raporturilor de munca in 
institutie si asigura un flux 
informational si al 
documentelor adecvat; 

 Actualizarea periodica a 
organigramei institutiei; 

 Aplicarea unui management 
financiar riguros bazat pe 
utilizarea rationala si 
eficienta a 
bugetului/fondurilor 
disponibile; 

 Existenta personalului 
propriu care poate constitui 
nucleul pentru dezvoltarea 
de programe; 

 Asigurarea liberului acces la 
informatii de interes public 
si transparenta procesului 
administrativ pentru 
dezvoltare comunitara. 
 

 
 Eficienta redusa a politicilor 

publice aplicate la nivelul 
primariei; 

 Personal insuficient si 
alocarea de sarcini 
suplimentare care depasesc 
fisa postului; 

 Absenta expertizei in 
absorbtia de fonduri 
structurale; 

 Lipsa unor metodologii de 
raportare si evaluare lunara 
a activitatii desfasurate; 

 Fonduri reduse alocate 
formarii profesionale 
continue la nivelul 
institutiei; 

 Baza materiala precara; 
 Patrimoniu restrans care nu 

permite desfasurarea de 
activitati; 

 Lipsa parteneriatelor 
public-privat; 

 Resurse financiare 
insuficiente pentru 
modernizarea si dezvoltarea 
primariei; 

 Constrangerile financiare 
restrang domeniile de 
interventie. 
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Oportunitati  Riscuri  

 
 Oportunitati de finantari 

nerambursabile in domeniul 
pregatirii personalului 
administratiei; 

 Oportunitati de 
modernizare a 
administratiei. 
 

 
 Ciclurile electorale perturba 

uneori functionarea 
administratiei locale; 

 Absenta resurselor 
financiare; 

 Inexistenta parteneriatelor 
pentru dezvoltarea de 
programe; 

 Imposibilitatea stimularii 
potentialilor parteneri; 

 Cadru legislativ instabil. 
 

 
RESURSA UMANA 

 
Puncte tari Puncte slabe 

 
 Forta de munca ieftina; 
 Disponibilitate de angajare 

in diferite meserii; 
 Infractionalitate redusa. 

 

 
 Imbatranirea populatiei; 
 Parasirea localitatii de catre 

persoanele cu pregatire 
profesionala; 

 Capacitate financiara 
redusa a populatiei; 

 Mentalitatea populatiei fata 
de schimbare. 

Oportunitati  Riscuri  

 
 Implicarea autoritatilor 

locale in problemele 
comunitatii, in vederea 
identificarii de solutii 
financiare, materiale; 

 Existenta unor reglementari 
care stipuleaza acordarea 
de facilitati angajatorilor ce 
creeaza noi locuri de munca 
pentru someri, tineri 
absolventi, etc. 
 

 
 Cresterea ponderii muncii la 

negru, cu efecte negative 
asupra pietei muncii, 
economiei locale si 
asistentei sociale in 
perspectiva; 

 Accentuarea procesului de 
imbatranire. 
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Concret, Strategia de dezvoltare locală ofertă direcțiile de urmat 

într-un orizont de timp stabilit, astfel încât toți actorii locali implicați în 

viața comunității să împărtășească ideiile către care resursele disponibile 

vor fi concentrate.  

Mai mult ca oricând, ideea de conexiune, dezvoltare integrată, 

mobilitate, inovație, digitalizare, sustenabilitate, eficineță, ”smart 

village”, specializare inteligentă, parteneriat, economie circular, 

adaptabilitate, siguranță, egalitate de șanse, transparență și promovare la 

orice nivel devine un standard de avut în vedere atunci când sunt gândite 

viitoarele proiecte. Ele trebuiesc încadrate atât în contextual local, dar 

totodată și corelate, chiar integrate, într-o strategie județeană sau 

regională, astfel încât atât rezultatele să poată fi multiplicate și 

maximizate, însă cel mai important să implice mai mult decât o singură 

entitate în implementarea lor. 

Conexiunile principale ce stau la baza unor relații corecte în vederea 

consolidării și dezvoltării infrastructurii dar și a valorificării resurselor 

locale sunt în primul rând date de calitatea de membră a Comunei 

Racaciuni în cadrul A.D.I.S. Bacău (colectare deșeuri), Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară Bacău (A.D.I.B. - operare în sectorul de apă și 

apă uzată), Grupul de Acțiune Locală Cetatea Tamasidava, aspectul de 

relief și tradiție unitar al zonei și legăturile cu diferitele 

organisme/entități publice și private. 

Având la bază calitatea intercomunitară în contextul micro-regional 

descris, şi ținând cont de avantaje dar și de dezavantaje, au putut fi 

concepute elementele ce țin de Acțiune și Viziune de dezvoltare, cât și 

direcţiile, axele și proiectele Strategiei Racaciuni 2027. 

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor și 

metodelor de dezvoltare socio-economică care se axează în primul rând pe 

asigurarea unui echilibru între aspectele sociale, economice și ecologice și 

elementele capitalului natural. 
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Conceptul a fost legat inițial de problemele de mediu și de criza 

resurselor naturale, în special a celor legate de energie de acum 30 de ani. 

Termenul însuși este foarte tânăr și s-a impus în vara lui 1992, după 

Conferința privind mediul și dezvoltarea, organizată de Națiunile Unite la 

Rio de Janeiro. 

Durabilitatea pleacă de la ideea că activitățile umane sunt 

dependente de mediul înconjurător și de resurse. Sănătatea, siguranța 

socială și stabilitatea economică a societății sunt esențiale în definirea 

calității vieții. 

Discuțiile prin care s-a ajuns în final la dezvoltarea durabilă au 

început la începutul anilor '70. În 1972, Conferința privind Mediul Ambiant 

care a avut loc la Stockholm a pus pentru prima dată în mod serios 

problema deteriorării mediului înconjurător în urma activităților umane 

care pune în pericol însuși viitorul omenirii. În 1983, își începe activitatea 

Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare (WCED), condusă de Gro 

Bruntland, după o rezoluție adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor 

Unite. 

Lester R. Brown a creat în 1974 „Worldwatch Institute” și este 

promotorul unor serii de studii, materializate în rapoartele anuale privind 

progresele pe calea structurării unei societăți durabile: "Starea lumii" sau 

„Semne vitale”. Acesta atrage atenția, în lucrarea „Planul B 2.0” asupra 

conflictului dintre civilizația industrială și mediul ambiant și menționează 

corelat aspecte ca: 

- tendința de epuizare a resurselor naturale de energie, de materii prime și 
de hrană; 

- consumarea resurselor regenerabile într-un ritm superior capacității lor de 
regenerare; 

- deteriorarea fizică și poluarea unor factori vitali de mediu: apă, aer, sol. 

O societate durabilă este, o societate care își modelează sistemul 

economic și social astfel încât resursele naturale globale și sistemele de 

suport ale vieții să fie menținute.1 

Ținând cont de tot ce s-a realizat până în prezent (evaluare și 

monitorizare 2014-2020), Strategia: Racaciuni 2027 oferă modul de 

centralizare al direcțiilor pe un context aflat într-o continuă schimbare. 

Însă poate cel mai important rol funcțional la acest moment este acela 

pentru accesarea mijloacelor de finanţare puse la dispoziție de Uniunea 

                                                             
1 https://ro.wikipedia.org/wiki/Dezvoltare_durabil%C4%83  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Dezvoltare_durabil%C4%83
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Europeană și Guvernul României în perioada 2021-2027. Acest aspect 

impune o ierarhizare a ideilor ce trebuie să suțină viitoarele proiecte ce 

vor putea fi dezvoltate la nivelul Comunei Racaciuni. 

Asigurarea egalităţii de şanse este un principiu al strategiei şi va fi 

respectat prin implementarea ei. Proiectele de dezvoltare urbanistică vor 

prevedea în mod obligatoriu respectarea specificului multicultural 

reprezentat de comunitatea de etnie maghiară, ceangăiască, rromă, cât și 

facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi.  Se va urmări utilizarea la nivel 

optim a resurselor umane ale localităţilor, prin susţinerea măsurilor de 

calificare/re-calificare profesională specifică şi prin susţinerea 

activităţilor economice care pot utiliza aceste resurse umane; se va atinge 

un dublu scop: al inserţiei pe piaţa muncii şi al realizării incluziunii sociale. 

Se va urmări crearea condiţiilor de păstrare a identităţii culturale şi 

spirituale ale populaţiilor de etnie minoritară (maghiari, ceangăi și rromi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acesta a fost metoda de realizare a Strategiei de Dezvoltare Racaciuni 

2027.  
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Ținând cont de datele colectate, propunerilor din consultări şi a 

analizei diverşilor indicatori, concluzionăm că Racaciuni a reușit să-și  

 

rezolve o parte din problemele de infrastructură, a început proiecte 

majore de accesibilitate, însă procesul de dezvoltare locală mai are nevoie 

de investiții care să asigure un pachet complet al calității vieții alături de 

focalizarea, organizarea, dezvoltarea infrastructurii aferente și punerea în 

valoare a vadului turistic existent. 

Administraţia publică, alături de comunitate, va avea în față câteva 

provocări privind dezvoltarea infrastructurii, canalizând dezvoltarea către 

o organizare mai bună și o deschidere mai mare a localității turiștilor, atât 

în zona de interes cât mai ales și către alte locuri, și mai ales cu implicarea 

directă a celorlalți actori de la nivelul localității (Scolile, producătorii 

locali, agenții economici, etc…)  astfel încât orice investiție să producă 

efecte în mai multe sectoare. 
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 Racaciuni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atragerea de resursă umană specializate sau pentru specializare în 

rândul instituțiilor locale, promovarea tradiţiilor locale, a patrimoniului 

natural deosebit şi cultural moștenit, revitalizarea comunităţii şi 

identificarea oricăror măsuri de dezvoltare a sentimentului de apartenenţă 

la comunitate stau la baza integrării în conceptul de dezvoltare durabilă. 
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ACȚIUNEA 

 

DIRECȚIILE DE DEZVOLTARE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Fotografie 

       Care ar fi PROIECTUL de viitor, 

       care să asigure o dezvoltare integrată   

       și sustenabilă a Racaciunului? 
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Strategia se concentrează pe cele două elemente definitorii ale 

demersului strategic în dezvoltarea unei comunități: proiecția a ceea ce 

vrem să fim, unde trebuie să ajungem ca și comunitate (viziunea) și 

măsurile pe care le luăm pentru a ajunge acolo, la un nivel sustenabil al 

modului de viață, care să ofere șansele reale oricărei familii de a trăi și a-

și încuraja și copii să rămână aici în Racaciuni pe viitor (acțiune). 

 Pentru ca Racaciuniul să devină o comunitate stabilă, dezvoltată, 

acțiunea și viziunea trebuie să fie rezultatul conlucrării dintre actorii locali 

și implementarea proiectelor cu un caracter inovant, care pe lângă 

administrația locală, să implice diferitele sectoare ale comunității. 

S-au conturat astfel următoarele Direcții de dezvoltare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele 4 direcții de dezvoltare pot fi atinse printr-un set de axe sau 

obiective, care la rândul lor conțin ideile de proiecte sau măsurile ce 

trebuiesc întreprinse astfel încât viziunea de ansamblu asupra comunei 

(unde vrem să ajungem) să fie atinsă. 

 

D1:  Stabilitatea resursei umane prin specializare, 
motivare și o mai bună calitate a vieții 

D2:  Mobilitate sporită prin infrastructură 
integrată cu vadul turistic  

D3: Conexiuni între actorii locali pentru un 
mediu economic în creștere

D4:  Consolidarea segmentului de 
produse și tradiții locale
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 D1:  Stabilitatea resursei umane prin 
specializare, motivare și o mai bună calitate a 
vieții  

 

La nivelul oricărei organizații publice sau private cea mai 

important resursă este data de oamenii ce formează echipa. În același fel 

și la nivelul unei comunități, oamenii reprezintă resursa de bază și 

identitatea cu care și pe care se poate construi. Integrarea educației în 

specificul economic local cât și administrativ, ținând cont de nivelul și 

gradul acesteia, însă începând inclusiv de la nivelul școlii generale,  cât și 

adaptarea acesteia către noile instrumente digitale de lucru crează 

premisele optime pentru adaptabilitatea resursei umane și o dezvoltare 

sustenabilă a comunității. 

O atractivitate sporită o constituie frumusețea cadrului natural, 

importanta influiență etnică maghiară și apropierea față de Municipiile 

Bacau, Onesti și Adjud. Acești 3 factori au păstrat constant un mic segment 

al unei populații ce prefera să aibă/întrețină o locuință de weekend sau de 

vacanță în Racaciuni, dar care nu este înregistrată ca locuitor al comunei. 

Această categorie merită convinsă să aibă rezidența în comună, devenind 

promotorii/ambasadorii acesteia.   

Astfel, pentru această direcție, se vor avea în vedere următoarele 

obiective:  

Obiectiv 1.1 – Educație performantă, inclusiv adaptată digitalizării 

Obiectiv 1.2 – Educație pentru toți 

Obiectiv 1.3 – Formare profesională integrată în specificul economico-

administrativ 

Obiectiv 1.4 – Îmbunătățirea serviciilor publice din sănătate 

Obiectiv 1.5 – Actualizarea și susținerea dezvoltării vieții culturale 
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 D2:  Mobilitate sporită prin infrastructură 
integrată cu vadul turistic  

 
 Dezvoltarea integrată a infrastructurii publice de acces cu vadul 

turistic ridică gradul de complexitate, însă prin urmărirea unei astfel de 

abordări integrate a modernizării, se poate da o valoare mult mai mare 

fiecărui obiectiv de infrastructură de acces. Populația are nevoie de 

infrastructura de bază modernă, aceasta nemaifiind un lux ci o necesitate, 

însă concentrarea resurselor către un obiectiv cu vad turistic, poate să 

aducă un mai mare beneficiu locuitorilor prin crearea de locuri de muncă 

care să deservească turiștii ce vin anual în vizită. Totodată, o astfel de 

dezvoltare, ce are pe prim plan modernizarea și sistematizarea 

obiectivelor turistice creează o puternică identitate locală și pune baze 

solide în dezvoltarea sectorului economic. 

 Fără a afecta traficul național de tranzit, o idee de urmărit pentru 

integrarea mobilității în sectorul turism este acela al unei logistici foarte 

bine puse la punct în care turistul/omul reușește să se orienteze singur 

indiferent de loc:”Am ajuns aici și văd opțiunile: unde, cum, cu ce și în 

cât timp pot ajunge mai departe și înnapoi de acolo.”   

 Accesibiliatatea trebuie să fie însoțită și de facilitate. Un concept 

inovativ de urmărit, sub umbrela ”smart village” ar fi posibilitatea 

facilitării unor locuri de parcare dotate cu dispozitive pentru încărcarea 

electrică gratuită a autoturismelor/vehiculelor lângă obiectivele turistice, 

cât și a dispozitivelor electronice telefoane mobile, tablete, baterii etc. la 

fel în apropierea unor unități de consum alimentar din zona turistică care 

să ”rețină” vizitatorii suficient de mult cât să aleagă să consume în plus.  
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Obiectiv 2.1 – Mobilitate conectată pentru modernizare și extindere 

Obiectiv 2.2 – Sistematizare urbanistică și infrastructură integrată în 

zonele de interes turistic 

Obiectiv 2.3 – Reţele de utilităţi: extindere și modernizare  

Obiectiv 2.4 – Servicii publice smart village cu accent pe dezvoltarea 

turismului 

Obiectiv 2.5 – Investiții pentru prevenirea dezastrelor și protecția 

mediului 

Obiectiv 2.6 – Resurse regenerabile pentru eficiență energetică 

 

 D3: Conexiuni între actorii locali pentru un 
mediu economic în creștere 

 

 Într-un context Mondial al globalizării, discrepanțele de orice fel pot 

fi surpasate prin integrarea noilor instrumente oferite de internet, prin 

digitalizare. Mai mult ca oricând, oamenii au la dispoziție o multitudine de 

mecanisme facile și ieftine pentru a ține legătura. Economia actuală este 

economia conexiunilor. Un mediu local care încurajează dezvoltarea 

antreprenorială creează mecanisme propice pentru ca întreprinzătorii să 

poată avea la dispoziție toate facilitățile necesare dezvoltării și evoluției 

unei afaceri. Creearea unui astfel de mediu 3  constituie o direcție 

importantă pentru o administrație ce-și dorește evoluție și bună stare 

pentru locuitorii ei.    

 O comunitate stabilă își susține sectorul economic deoarece acesta 

generează profit multi-direcțional și multi-sectorial. În principal creează 

profit pentru cei cu inițiativă antreprenorială, dar și mai important locuri 

de muncă care stabilizează populația și degrevează programele sociale – 

bugetul public. 

    

                                                             
3 https://www.youtube.com/watch?v=tgEBTPee9ZM – teoria/legea constructuală 

https://www.youtube.com/watch?v=tgEBTPee9ZM
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Obiectiv 3.1 – Conectivitate pentru  

susținerea inițiativelor  

antreprenoriale  

Obiectiv 3.2 – Facilități pentru 

 Valorificarea superioară  

în agricultură 

Obiectiv 3.3 – Servicii adaptate  

specificului sectoarelor  

existente  

Obiectiv 3.4 – Acțiuni de consolidare  

și promovare a turismului 
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 D4:  Consolidarea segmentului de produse și 
tradiții locale   

 

 Emblema unei localități face referire de cele mai mute ori la o 

resursă sau o tradiție consacrată în istoria locului. Produsele locale sunt o 

carte de vizită a locului și oamenilor unde sunt făcute, iar îmbinarea lor 

cu tradițiile sau integrarea lor în tradiție aduce plus valoare eforturilor 

crescătorilor de animale și micilor producători. 

 

 Noua 

Politică 

Agricolă 

Comună 

2021-

2027 

pune un 

accent deosebit pe ideea de ”smart village4”, ”from farm to fork5” și mediu 

”EU Green deal6”. Toate aceste concepte urmăresc în principal atingerea 

unui mod sustenabil de a produce alimente, deci cu focalizare pe 

agricultură, cât și în sectoarele complementare cu agricultura din mediul 

rural în general. Mai mult ca oricând, în fața crizei sanitare, guvernele 

mondiale și mai aplicat cele europene, au conștinetizat importanța 

siguranței alimentare într-un context în care măsurile de închiderea 

generală (lockdown) au creat blocaje în lanțul clasic de alimentație. 

                                                             
4 sate inteligente  
5 ”De la fermă la consumator” sau ”de la furcă la furculiță”: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-
9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_1&format=PDF, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_ro  
6 ”Pactul verde european” - https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro  

Trecerea către un sistem alimentar mai sănătos și mai durabil 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
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Trecerea către un sistem alimentar mai sănătos și mai durabil este un 

element esențial al Pactului verde european. 

 Conceptul “SMART” definește toate acele ansamble și subansamble 

automatizate ce procesează activități în mediul virtual. Tehnologiile 

inteligente asigura interfața digitală cu alte concepte similare, creând 

astfel un mecanism tehnologic unitar, ce acoperă în întregime nevoile 

funcționale ale unui sistem. Acest concept utilizează tehnologia digitală în 

toate aspectele sale de funcționare. 

  Totuși termenul asociat unei comunități, satului/comunei din 

mediul rural, satul intelligent (smart village) înseamnă locul care știe cum 

să-și folosească, să-și pună în valoare orice resursă disponibilă, 

digitalizarea fiind doar una dintre resursele actuale. 

 Ideea de sat inteligent face referire la a depăși granițile propriei 

comunități și de a implica și satele, comunitățile învecinate sau din jur, 

acționând și având 

legături ca grupuri 

de sate, comune, 

cu mici orașe și 

dezvoltând 

legături cu mediul 

mare urban, marile 

orașe.  

  În esență un sat 

inteligent 

înseamnă 

dezvoltarea de noi 

parteneriate însă în final nu există o definiție sau procedură scrisă de a 

deveni astfel. În 

ansamblu 

conceptul se 

referă la oamenii 

din comunitate, 

care sunt 

conștienți și 

identifică 

resursele 

disponibile și 

acționează în baza 
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celor mai bune informații și cunoștințe disponibile pentru a-și folosi 

resursele și a le da valoare.7 

 

 

Obiectiv 4.1 – Sprijin pentru realizarea și valorificarea produselor locale  

Obiectiv 4.2 – Integrarea tradițiilor în viața și sectoarele localității 

Obiectiv 4.3 – Promovare integrată cu infrastructură specifică atât hard cât și soft

                                                             
7 Smart villages: Revitalising Rural Services (Sate inteligente: Revitalizarea Servciilor Rurale): 
https://www.youtube.com/watch?v=ckB71hb0kx0 -  

https://www.youtube.com/watch?v=ckB71hb0kx0
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DIRECȚII – OBIECTIVE – MĂSURI  

 (D.O.M.-uri - corelări) 

 Strategia de Dezvoltare oferă o viziune de implementare către administrația publică locală în primul rând, gen Consiliul Local 

și Primărie, cât și altor instituții aflate în subordinea acestora sau în legătură directă. Totuși, strategia poate fi un ajutor, o direcție 

de urmat și pentru actorii din mediul privat, care își pot completa sau dezvolta proiecte importante care au legătură cu obiectivele 

și măsurile identificate aici. 

 O direcție poate fi atinsă prin îndeplinirea obiectivelor stabilite, obiectivele prin realizarea măsurilor sau proiectelor aferente. 

Administrației publice locale îî revine sarcina de a urmări toate oportunitățile de finanțare, gen fondurile europene, guvernamentale, 

județene, alte instituții financiare internaționale, cât și să-și evalueze corect resursele financiare proprii și bonitatea de a le investi 

astfel încât oportunitatea și disponibilitatea proprie să poată fi folosite complementar și să genereze proiecte integrate, sustenabile 

și cu impact real asupra dezvoltării sectoarelor comunității și multiplicării resurselor existente. 

 

D1:  Stabilitatea resursei umane prin specializare, motivare și o mai bună calitate a vieții 

Obiectiv 1.1 – Educație 
performantă, inclusiv 
adaptată digitalizării 

Obiectiv 1.2 – Educație 
pentru toți 

Obiectiv 1.3 – Formare 
profesională integrată în 
specificul economico-
administrativ 

Obiectiv 1.4 – 
Îmbunătățirea serviciilor 
publice din sănătate 

Obiectiv 1.5 – 
Actualizarea și susținerea 
dezvoltării vieții culturale 

- Dotarea şi echiparea 
unităţilor de învăţământ din 
comună, inclusiv a 
bibliotecilor, cu acces la 
internet de mare viteză, 
echipamente și 
programe/aplicații 
(hardware și software - 
digitalizare) adaptate în 
principal învâțământului în 

- Promovarea egalității de 
șanse și susținerea unor 
metode, aplicații privind 
educația incluzivă și a 
soluțiilor personalizate și 
adaptate atât specificului 
minorităților (maghiare, 
ceangăi, rrome) cât și 
pentru cazurile speciale, 
cu accent pe reducerea și 

- Crearea de parteneriate 
între unitățile de 
învățământ și agenții 
economici, cu 
preponderență cei locali, 
pentru o tranziție, 
integrare, adaptabilitate 
și motivație reală a 
elevilor către viața de 
după școală 

- Modernizarea 
cabinetelor medicale 
existente 

- Parteneriate cu medici 
specialiști în vederea 
asigurării unor servicii 
medicale de bază la 
nivelul comunei 

- Crearea unui parteneriat 
local între comunele 

- Construirea, 
amenajarea, organizarea 
și promovarea unui 
muzeu, inclusiv în aer 
liber, casă memorial, 
[Casă a tradițiilor] pentru 
împărtășirea diversității 
culturale și păstrarea vie 
a trecutului moștenit în 
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mediului on-line, inclusiv cu 
opțiune bilingvă, cât și 
specificului autorizat 
- Cursuri și metode pentru 
digitalizare integrate pentru 
creșterea capacității de 
folosire a noilor tehnologii 
smart (hard&soft) de lucru 
pentru elevi și profesori.  

- Formare continuă a 
cadrelor didactice, cu 
precădere spre mecanismele 
și instrumentele noi de 
predare on-line și a 
schimbului de experiență 
interprofesional 

- Parteneriate pentru 
crearea condițiilor optime de 
susţinere, motivare și 
recunoaștere a participării 
elevilor la competiţii 
naţionale şi internaţionale, 
cât și a realizării de 
intershipuri8 în cadrul unor 
instituții, meșteșugari sau 
agenți economici cu 
experiență. 

- Încurajarea activităţilor 
extracuriculare, sportive şi 
culturale majoritare în aer 
liber, gen ghid turism 
montan, agroturism  

prevenirea abandonului 
școlar. 

- Auditarea nevoilor din 
rândul populației 
dezavantajate privind 
necesitatea participării la 
educaţie și adoptarea de 
soluții practice, per 
subiect, adaptate la nivel 
de adult/copil 

- Susținerea de programe 
de formare la locul de 
muncă pentru adulții 
dezavantajați 

- Adaptarea infrastructurii 
de accesibilitate pentru 
copiii/cadrele didactice 
cu dizabilități în cadrul 
tuturor unităților de 
învățământ 

- Transformarea și 
adaptarea clădirilor 
nefolosite în circuitul 
educațional –  pentru 
susținerea de activități 
educaționale de către 
copii dezavantajați, 
inclusiv la nivel 
rezidențial 

- Asigurarea unui mijloc 
de transport adaptat 
pentru nevoile speciale 
ale copiilor și adulților cu 

- Programe de consiliere, 
orientare şi reorientare a 
carierei pentru tineri şi 
adulţi, bazate inclusiv pe 
posibilitatea de 
antreprenoriat 
independent, instrumente 
de marketing și 
valorificarea resurselor 
locale 

- Parteneriate între 
furnizorii de formare 
continuă şi agenții 
economici care 
funcționează pe teritoriul 
comunei în vederea 
dezvoltării de cursuri 
adaptate nevoilor locale 
(Asociativitate în 
agricultură, agricultură 
integrată, eficientă, 
procesare produse locale, 
agroturism, turism 
piscicol, instrumente de 
marketing integrat, 
vânzări, management, 
etc.) 

- Facilități pentru 
sprijinirea agenților 
economici de a angaja, 
menține și forma personal 
din rândul locuitorilor 

vecine, pompieri și 
Spitalele din Bacau, 
Onesti, Adjud în vederea 
construirii și dotării unui 
centru de primire urgențe 
și achiziționarea unei 
ambulanțe 

- Dotarea tuturor 
clădirilor publice cu 
aparate de prim ajutor 
moderne (gen 
defibrillator, truse 
medicale, targă) și 
organizarea anuală de 
cursuri de prim ajutor la 
nivelul angajaților pentru 
a putea interveni prin 
parteneriate cu Crucea 
Roșie sau spitalele din jur 

- Realizarea unui sistem 
de comunicare și 
avertizare urgențe la 
nivelul spațiilor publice 
din comună 

- Susţinerea personalului 
medical şi din sistemul de 
asistenţă socială pentru a 
preîntâmpina migraţia 
acestuia 

- Implicarea societății 
civile și implicit a 
locuitorilor şi agenților 
economici în demersuri de 

zona cu cel mai mare 
trafic turistic. 

- Promovarea, 
modernizarea și 
accesibilizarea 
monumentelor istorice  
din localitate. 

- Conservarea şi  
promovarea multi-
culturală cât și a 
specificului tradiţiilor 
locale ale etiniilor din 
comună 

- Sprijinirea ansamblurilor 
folclorice locale 

- Susținerea tinerelor 
talente în arta sculpturii, 
picturii, intrumentelor 
muzicale, a 
meşteşugurilor populare și 
produselor locale 

- Sprijinirea activităţilor 
cultural artistice 
destinate tinerilor şi 
adolescenţilor, cât și a 
inițiativelor societății 
civile prin încheierea de 
parteneriate 

- Amenajarea unor spații 
de joacă/recreere 
tematice în apropierea 
monumentelor istorice 

                                                             
8  
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- Extinderea, modernizarea 
sau construcția unei noi 
grădiniţe cu program 
prelungit 

- Modernizarea sistemelor 
termice, energetice, 
sanitare, de monitorizare, 
stocare cât și a structurii 
clădirilor de învățământ cu 
noi materiale și tehnologii 
smart și ecofriendly pentru o 
gestionare, siguranță 
sanitară, eficiență 
energetică și de cost 
superioară  

- Promovarea facilităților 
educaționale la nivelul 
comunelor din jur în vederea 
atragerii de noi elevi 

- Construirea, modernizarea 
unor spații de cazare și 
agrement în vederea 
asigurării unui nivel tip 
campus, cât și susținerea 
diversificării/înființării unor 
clase de învățământ tehnic și 
agricol la zi 

- Construirea, amenajarea și 
dotarea de spații destinate 
sportului, cât și de locuri de 
joacă în incinta unităților 
școlare sau a spațiilor 
disponibile la nivelul 
comunei. 

dizabilități, în vederea 
facilitării acesului la 
programe de educație și 
formare. 

- Asigurarea de 
echipamente și 
programe/aplicații 
(hardware și software) 
adaptate persoanelor cu 
nevoi speciale. 

- Programe de înregistrare 
a tradițiilor de la 
persoanele vârstnice și 
arhivarea prin stocarea în 
mediul online. 

- Implementarea de 
proiecte pentru 
specializarea resursei 
umane prin participarea la 
stagii de practică, 
intership la nivelul 
statelor europene. 

- Susținerea unor 
programe de transfer de 
cunoștințe și stocare de 
date între generații, de la 
tradiții și meșteșuguri, 
până la profesii și 
tehnologii. 

- Crearea unui program 
real de intership/formare 
în cadrul administrației 
locale pentru elevii 
școlilor generale, în 
vederea asigurării de 
resurse umane locale 
competente. 

- Adaptarea și 
îmbunătățirea anuală a 
organigramei 
administrației locale, cu 
accent pe manageri de 
proiect pentru posturile 
ce țin de atragerea și 
gestionarea de finanțaări 
nermaburasbile, turism, 
competențe în IT/ 
informatică și marketing. 

rezolvare a problemelor 
din spectrul social 
existente.  

- Implementarea unor 
programe de tip “after 
school”. 

- Activități de spijin și 
construire/modernizare 
de spații destinate 
persoanelor cu 
dizabilități, vârstnice sau 
celor aflate în situații de 
risc, inclusiv cu caracter 
rezidențial. 

- Construire cămin de 
bătrâni, Centru cu carater 
rezidențial pentru 
perioade temporare în 
favoarea persoanelor 
aflate în situații de risc 
sau celor cu dizabilități. 

- Dotarea UAT cu mijloc 
de transport specializat 
pentru trasnportul 
persoanelor cu dizbilități 

- Amenajare spații 
heliport în vederea 
asigurării unei 
infrastructuri facile de 
intervenție și deservire a 
urgențelor. 

  

- Identificarea și realizrea 
demersurilor de 
înregistrare a resurselor 
locale culturale existente 
ca patrimoniu cultural 
national, UNESCO, 
imaterial – patrimoniu 
uman viu.  

- Realizare studiu privind 
indentificarea unei 
embleme, simbol, logo al 
localității, pornind de la 
resursele cultural/istorice 
și integrarea acestuia în 
arhitectura/peisajul 
localității. 

- Crearea unui fond 
special de acordarea de 
distincții și recunoaștere 
oamenilor reprezentativi 
ai localității, cât și de 
atragerea unora noi drept 
”ambasadori”/ promotori 
ai comunei Racaciuni. 

- Dotare/ extindere/ 
modernizare cămin 
cultural și integrarea de 
evenimente locale în 
incintă. 

- Implicarea societății 
civile [ONG-uri, biserică] 
în gestionarea funcționării 
clădirilor de importanță 
istorico-culturală, cât și a 
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- Susținerea unor 
antrenori/profesori 
specializați și asigurarea 
condițiilor în vederea 
acesului spre practicarea 
unui sport de performanță în 
rândul elevilor 

- Crearea de parteneriate 
locale în vederea asigurării 
de resurse de motivare, 
recunoaștere, premiere, 
acordare de sprijin financiar 
copiilor ce dovedesc abilități 
excepționale – indiferent de 
domeniu 

- Integrarea în actul 
educațional a experiențelor 
interactive și multi-
senzoriale  

 

evenimentelor și 
activităților culturale. 
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D2:  Mobilitate sporită prin infrastructură integrată cu vadul turistic   

Obiectiv 2.1 – 
Mobilitate conectată 
pentru modernizare și 
extindere 

Obiectiv 2.2 – 
Sistematizare 
urbanistică și 
infrastructură integrată 
în zonele de interes 
turistic 

Obiectiv 2.3 – Reţele 
de utilităţi: extindere 
și modernizare 

Obiectiv 2.4 – 
Servicii publice 
smart village cu 
accent pe 
dezvoltarea 
turismului 

Obiectiv 2.5 – Investiții 
pentru prevenirea 
dezastrelor și protecția 
mediului 

Obiectiv 2.6 – 
Resurse 
regenerabile 
pentru eficiență 
energetică 

- Modernizarea și 
dezvoltarea reţelei 
stradale și cea de 
acces pitonal 
prioritizând punctele 
de interes turistic 
consolidând nevoia de 
mobilitate a agenților 
economici și a 
populației/turiștilor. 

- Reabilitarea străzilor 
și drumurilor 
comunale pietruite și 
balastate, cu 
prioritate a celor 
aflate într-o stare 
evidentă de 
degradare. 

- Amenajarea şi 
sistematizarea 
intersecţiilor cu 
prioritate în zonele de 
interes turistic 

- Realizarea de 
trotuare pentru  

- Realizare concurs de 
soluții arhitecți pentru 
amenajare 
urbanistică/arhitecturală 
și restaurare, 
reconstruire, cât și 
pentru stabilire crieterii 
pentru specific 
architectural local. 

- Actualizarea și 
definitivarea 
documentațiilor pentru 
Planul Urbanistic 
General, cu focalizare 
asupra zonelor de/cu 
interes/potențial 
turistic, cât și a 
îmbunătățirii spațiului 
locativ. 

- Implicarea actorilor 
interesați, în special a 
agenților economici, în 
elaborarea strategiilor 
de planificare și 
dezvoltare urbanistică. 

- Extinderea și 
modernizarea 
infrastructurii 
edilitare în zonele 
destinate activităţilor 
de mica industrie şi 
prestări servicii 

- Modernizarea, 
consolidarea și 
extinderea reţelelor 
de utilităţi: apă, 
canalizare, energie 
electrică, gaz, 
colectare selectivă a 
deșeurilor și internet 
la nivelul întregii 
localități 

- Realizarea unui 
sistem eficient de 
colectare/epurare - 
canalizare a apelor 
reziduale, raportat la 
specificul geografic al 
localității (pe sate,  

 

- Digitalizarea 
activității 
primăriei prin 
crearea, 
actualizarea [unui] 
website care să 
ofere posibilitatea 
frunizării 
majorității 
serviciilor publice 
și în mediul on-
line. 

- Integrarea 
soluțiilor de plată 
și obținerea de 
documente, cât și 
a promovării pe 
pagina instituției/ 
localității. 

-  Dezvoltarea 
platformelor de 
interoperabilitate 
între administraţia 
publică, cetăţeni  

 

- Amenajarea canalelor 
colectoare de ape 
pluviale de pe teritoriul 
comunei pentru 
prevenirea inundaţiilor. 

- Regularizarea 
cursurilor de apă 
permanente și 
nepermanente (torenți), 
în special în zonele cu 
istoric și risc de 
inundabilitate alături de 
consolidarea podurilor și 
drumurilor tangente. 

- Modernizarea și 
construirea de drumuri 
forestiere și agricole în 
vederea accesibilizării 
suprafețelor de 
islaz/pășune și pădure 
(scurtarea timpului de 
intervenție în caz de 
incendii) 

- Achiziția de 
echipamente specifice  

- Asigurarea și 
eficientizarea 
consumului de 
energie electrică 
și termică prin 
exploatarea 
resurselor 
regenerabile: 
solare, eoliene, 
pompe de 
căldură, biomasă, 
toaletarea 
pădurilor, în 
vederea utilizării 
pentru clădirile și 
iluminatul public. 

- Studiu privind 
ierarhizarea 
potențialului și a 
posibilităților 
optime, eficiente 
și sustenabile de 
exploatare a 
resurselor  
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pietoni, zone verzi de 
protecţie (perdele de 

arbori), amenajarea 
de piste pentru 
cicloturism şi 
creşterea suprafeţelor 
afectate exclusive 
circulaţiei pietonale. 

- Accesibilizarea 
tuturor clădirilor 
publice și căilor de 
acces pietonal cu 
trecerile de nivel 
speciale adaptate 
persoanelor vârstnice 
și celor cu dizabilități. 

- Modernizarea și 
extinderea drumurilor 
forestiere și agricole 
ce pot accesibiliza 
traseele montane 
(trekking, mountain 
bike, birdwatching, 
ATV) spre și dinspre 
obiective cu potențial 
turistic local și/sau 
regional. 

- Amenajarea de 
parcări, cu facilități 
de tip parking 
integrate, la  

 

- Sistematizarea clară 
urbanistică a zonelor cu 
funcționalități diferite și 
sprijinirea inițiativelor 
economice private în 
cazul documentațiilor 
urbanistice.  

- Informare și sprijin 
pentru populație în 
vederea autorizării 
lucrărilor de contrucții 
spații de locuit și anexe 
gospodărești, cu 
încadrarea în specific 
local – după caz. 

- Modernizarea staţiilor 
de transport în comun 
existente (gara CFR, 
stații microbus/bus) şi 
amenajarea altora noi cu 
prioritate în zonele de 
interes turistic 

- Susţinerea de campanii 
de promovare a utilizării 
de către populaţie a 
mijloacelor de transport 
ecologice şi în special a 
bicicletelor [după 
realizarea/dezvoltarea 
infrastructurii specifice]. 

 

 

tratamet inovativ 
prin plante9). 

- Susținerea acordării 
de teren pentru 
locuinţe tinerilor 
căsătoriți, cu acces la 
utilități și obligația 
respectării 
specificului 
architectural local. 

- Îngroparea reţelelor 
electrice pe toate 
străzile comunei 

- Amenajarea 
canalelor colectoare 
de ape reziduale și 
pluviale de pe 
teritoriul comunei  

- Investiții în 
echipamente 
inovatoare pentru 
reciclarea deșeurilor 
cât și valorificarea 
deșeurilor menajere 
prin transformarea în 
biomasă sau peleți 
pentru producerea 
energiei termice și 
procesarea deseurilor 
organice.10 

 

 

şi mediul de 
afaceri 

- Renovare, 
extindere, 
eficientizare 
instalații, spațiu și 
dotare mobilier, 
echipamente 
hard&soft sediu 
Primărie 

- Construcţia, 
renovarea de 
spaţii destinate 
serviciilor publice 
(ex. Cabinet 
stomatologic, 
birou notarial, 
centru de afaceri, 
depozit, centru de 
abatorizare 
animale, centru 
de procesare a 
materiilor prime 
locale, etc.) 

- Organizarea 
periodică de 
consultări publice 
cu societatea 
civilă cu privire la 
proiectele de  

 

 

de intervenție în caz de 
inundații sau incediii, 
cât și dotarea cu 
autovehicule, 
autoutilitare 
specializate în astfel de 
intervenții. 

- Promovarea 
importanței  
exploatărilor sustenabile 
în sectorul forestier, cât 
și a alternativei 
exploatării turistice a 
suprafețelor forestiere. 

- Susținerea acțiunilor 
de împădurire, cât și 
crearea de bariere 
forestiere pentru 
protejarea 
infrastructurii publice și 
a proprietăților private 
ale locuitorilor. 

- Investiții în mobilier 
stradal pentru 
colectarea deșeurilor cât 
și selecția și, după caz, 
neutralizarea lor. 

 - Amenajarea albiilor 
râurilor pe întreaga 
lungime a acestora de la 
nivelul comunei, cât și a 

 

regenerabile la 
nivelul comunei. 

- Parteneriate 
locale județene și 
inter-județene, 
cât și naționale și 
internaționale în 
vederea realizării 
de proiecte pilot 
ce vizează 
dezvoltarea și 
achiziția de 
echipamente ce 
pot transforma și 
folosi resurse 
regenerabile. 

- Asociativitate și 
cooperare cu 
entități similare 
în vederea 
orientării 
consumului 
localității către 
sustenabilitate și 
eficiență 
energetică. 

- Organizarea de 
evenimente 
locale pe teme 
aplicate 
subiectului  

                                                             
9 https://www.veolia.com/en/solutions/organica-wastewater-treatment-plants  
10 https://ecohornet.ro/  

https://www.veolia.com/en/solutions/organica-wastewater-treatment-plants
https://ecohornet.ro/
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obiectivele turistice și 
în apropierea 
clădirilor publice de 
interes (primărie, 
biserici, cabinet 
medicale, cămin 
cultural, piață, școli, 
poliție) pentru 
autoturisme, 
autobuze, bicilete, 
vehicule nemotorizate 
utilizate în scop de 
agrement – după caz.  

- Semnalizarea 
adecvată a 
intersecţiilor şi a 
trecerilor de pietoni, 
în special pe DN 2 – 
E85: iluminat 
corespunzător în zona 
trecerilor de pietoni 
(lămpi cu lumină 
intermitentă, 
semnalizarea 
luminoasă de 
atenţionare cu flash). 

- Introducerea la 
intrările/ieşirile din 
localitate şi în centru 
a panourilor 
informative privind 
obiectivele turistice,  

 

- Modernizare/extindere 
zonă piață locală/ târg 
comunal, cu specific 
arhitectural local în 
vederea utilizării 
multifuncținoale gen 
târguri, festivaluri 

- Realizarea cadastrului 
general al imobilelor 
publice domeniul public 
și privat, cât și al celor 
populației, atât din 
extravilan cât și 
intravilan. 

- Realizare, modernizare 
monumente/statui de 
interes local în zonele cu 
încărcătură istorică și 
culturală, cu prioritate 
din apropierea zonelor 
cu potențial turistic. 

- Înființare/construire 
centru de informare 
turistică, în zona de 
maxim acces și interes 
turistic, pentru 
integrarea și promovarea 
organizată a resurselor 
loaclității 

 - Achiziția, 
modernizarea, realizarea 
și accesibilizarea unor  

 

- Demarcarea de 
locuri de parcare 
pentru autovehicule 
electrice și 
asigurarea 
infrastructurii de 
încărcare electrică, 
în special în locurile 
cu potențial turistic. 

- Sisteme soft&hard 
pentru eficientizarea 
iluminatului public de 
la nivelul comunei. 

- Investiții privind 
producerea de 
energie din surse 
regenerabile, 
stocarea de energie, 
cât și a încadrării ca 
prosumator11. 

- Adoptarea soluțiilor 
moderne de 
evidență/ 
monitorizare a 
furnizării și 
distribuției utilităților 
ce pot fi realizate la 
nivel de UAT (apă, 
canalizare, deșeuri). 

- Realizarea unui 
sistem video eficient 
de supraveghere a  

 

dezvoltare ale 
comunei 

- Amplasarea de 
terminale 
InfoKiosk, unul pe 
sat cât și în 
punctele de 
interes turistic cu 
facilități de 
accesare a 
serviciilor publice 
fără deplasarea la 
primărie, cât și de 
promovare a 
obiectivelor și 
facilităților de 
petrecere timp 
liber în localitate 

- Parteneriate 
pentru crearea și 
promovarea 
infrastructurii de 
vizitare a ariei 
naturale protejate 
de către custozii 
acesteia. 

- Amenajarea de 
spaţii verzi pe 
terenurile 
degradate/ 
neutilizate. 

 

 

 gurilor de vărsare a 
afluienților. 

- Derularea de campanii 
de informare şi 
conştientizare a 
populaţiei privind 
importanţa colectării 
selective a deşeurilor și 
sprijinirea investițiilor 
pentru reciclare.  

- Acordarea unor 
facilităţi (inclusiv prin 
concesionarea 
suprafeţelor de teren 
necesare) agenţilor 
economici locali/ din 
afara localității care 
realizează investiţii în 
echipamente şi instalaţii 
pentru generarea de 
energie curată, în 
vederea susţinerii 
activităţii de producţie 
şi servicii 

- Construirea de 
platforme de gunoi în 
extravilanul localității, 
pentru fiecare sat, în 
vederea gestionării 
eficiente a gunoiului de 
grajd 

 

 

utilizării 
resurselor 
regenerabile, 
eficienței și 
energiei curate. 

- Valorificarea 
terenurilor 
neutilizate pentru 
înfiinţarea unor 
plantaţii pentru 
producţia de 
biomasă sau 
amplasarea de 
panouri solare. 

                                                             
11 https://delgaz.ro/energie-electrica/prosumatori, http://fiiprosumator.ro/  

https://delgaz.ro/energie-electrica/prosumatori
http://fiiprosumator.ro/
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spaţiile de parcare şi 
alte date de orientare 
generală. 

- Dotarea 
compartimentelor, 
serviciilor, birourilor 
din componența UAT 
cu autovehicule, 
autoutilitare, 
mijloace de transport 
specializate 
domeniului de lucru; 
modernizarea parcului 
auto. 

- Realizarea de 
podețe și trasee strict 
pietonale și de 
cicloturism, după caz 
independente de cele 
rutiere, inclusiv cu 
direcție de conectare 
către localitățile 
vecine, spre punctele 
de interes turistic și 
local. 

- Creșterea fluidizării 
și siguranței traficului 
aferent DN 2 -E85 prin 
realizarea de benzi de 
accelerare și 
decelerare în 
intersecțiile cu 
drumul national; 
instalararea de  

 

clădiri cu specific local 
în vederea promovării 
specificului local și 
integrării în 
infrastructura turistică/ 
agroturistică locală 

- Realizare de grupuri 
sanitare/ toalete 
publice, integrate în 
specificul arhitectural, 
inclusiv asociate cu alte 
clădiri de interes public 
din zonele cu potențial 
turistic (Centru de 
informare turistică, 
Spații de vânzare 
producători locali, 
etc…). 

- Valorificarea unor non-
spații prin amenajarea 
lor cu infografii pentru 
creșterea experienței 
turistice în rândul 
turiștilor. 

- Construirea/ adaptarea 
de infrastructură de 
desfășurare a 
activităților în aer liber, 
multianotimp, specifice 
condițiilor 
meteorologice din 
fiecare anotimp. 

 

localității cu accent 
pe zonele de interes 
turistic, intersecții, 
clădiri publice. 

 

- Amenajarea unor 
puncte de 
belvedere cu 
ochean pentru 
observare și 
puncte de 
popas/recreere cu 
bănci, mese, 
coșuri de gunoi. 

- Analiza, 
exploatarea și 
valorificarea după 
potențialul maxim 
al tuturor 
formelor și 
posibilităților 
turistice de la 
nivelul comunei: 
ecoturism, de 
tineret, activ, 
cultural, de 
afaceri, tururi, 
gastro, integrat, 
asociat fondului 
de vânătoare, 
ecumenic, etc. . 

- Crearea unui 
standard de 
calitate la nivelul 
întregii oferte 
turistice posibile – 
o etichetă - la 
nivelul localității, 
care să ofere  

 

- Alocare și schimbare 
destinație suprafață de 
islaz și/sau pădure și 
accesibilizare în vederea 
amenajării unui Parc 
național, Rezervație 
naturală, Gradină 
botanică, Parc 
dendrologic care să 
susțină biodiversitatea și 
să creeze puncte de 
interes local. 

- Dotări, instruiri, 
parteneriate locale și 
județene pentru 
întârirea capacității de 
reacție și gestionare a 
situațiilor de criză  
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panouri fonice și 
parapeți inovativi de 
siguranță în zonele 
extrem de apropiate 
de locuințe. 

 

siguranță și 
satisfacție. 

- Crearea unei 
infografii despre 
istoria 
Racaciunului și 
amplasarea în 
principalul punct 
turistic, pe 
limitele de 
proprietate, sau în 
continuitatea unui 
trotuar. 

 

D3: Conexiuni între actorii locali pentru un mediu economic în creștere 

Obiectiv 3.1 – Conectivitate pentru 
susținerea inițiativelor 
antreprenoriale  

Obiectiv 3.2 – Facilități 
pentru valorificarea 
superioară în agricultură 

Obiectiv 3.3 – Servicii 
adaptate specificului 
sectoarelor existente 

Obiectiv 3.4 – Acțiuni de consolidare și 
promovare a turismului 

- Susţinerea parteneriatelor de tip 
public-privat, inclusiv participare la 
înființarea de clustere, cercetare, 
inovare și ADI-uri pentru prelucrare 
inovativă a materiilor prime locale și 
cât și servicii eficiente cu 
implementare de soluții RPA12, AI. 

- Elaborarea unei strategii de atragere 
a investiţiilor în comună cu implicarea 
agenților economici 

- Sprijinirea tinerilor fermieri 
pentru dezvoltarea fermelor 
și valorificarea superioară a 
produselor lor 

- Implementarea unor forme 
de agricultură ecologică. 

- Stimularea procesului de 
asociere a producătorilor 
agricoli şi crescătorilor de 
animale pentru creşterea 

- Sprijinirea sectorului de 
servicii adresate populaţiei 
locale. 

- Achiziționarea și 
integrarea de soluții 
software specializate 
(programe, aplicații) 
pentru optimizarea 
realaționării cu actorii 
locali din sectoarele 
economice. 

- Integrare specificului local într-un 
simbol, logo, emblemă pentru 
promovare unitară 

- Realizarea unor materiale video și 
integrarea pe website-ul localității 
referitoare la obiectivele turistice din 
comună 

- Completarea organigramei, cât și 
parteneriate locale, în vederea 
specializării unor agenți/ghizi de turism 
local 

                                                             
12 Robotizare software/ Roboți pentru procese automate: https://en.wikipedia.org/wiki/Robotic_process_automation , Inteligență artificială: 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Inteligen%C8%9B%C4%83_artificial%C4%83  

https://en.wikipedia.org/wiki/Robotic_process_automation
https://ro.wikipedia.org/wiki/Inteligen%C8%9B%C4%83_artificial%C4%83
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- Acordarea de facilităţi, conform 
legilor în vigoare, investitorilor ce aleg 
să prelucreze/integreze materii prime 
locale 

- Sprijinirea dezvoltării micilor 
producători locali și a înfiițării de 
asociații ale acestora 

- Susţinerea activităţilor de promovare 
a produselor şi serviciilor agenţilor 
economici locali 

- Facilitarea accesului agenţilor 
economici la informaţii şi consultanţă 
de specialitate în vederea dezvoltării 
afacerii și accesului la finanțări 
nermabursabile 

- Realizarea de consultări anuale 
comune cu mediul de afaceri local, cât 
și cel educațional și al societății civile 
în vederea analizării statusului și 
nevoilor acestor sectoare (educație 
adaptată potențialului economic 
local). 

- Parteneriate cu instituții de 
învățământ profesional și superior, 
naționale și internaționale pentru 
facilitarea unei formări actualizate 
nevoilor sectoarelor economice. 

- Realizarea de investiții pentru 
utilități în anumite zone unde pot fi 
deserviți mai mulți agenți economici 
(asocieri sau minim 4). 

competitivităţii acestor 
activităţi economice. 

- Sprijinirea înfiinţării de 
unităţi de prelucrare și 
valorificare a produselor 
agricole de bază. 

- Crearea facilităţilor de 
depozitare şi desfacere a 
produselor agroalimentare. 

- Realizarea și susținerea 
organizării de evenimente 
locale de profil cu 
producătorii și prestatorii din 
localitate. 

- Concesionare suprafețe de 
teren agenților economici 
interesați de valorificarea 
superioară a materiilor prime 
existente la nivel local și a 
dezvoltării prin parteneriate 
locale și consolidarea 
economiei circulare. 

- Integrarea de soluții de 
plată și obținerea de 
documente instituționale 
locale on-line. 

- Stimularea dezvoltării 
sectorului de servicii 
turistice şi de agreement. 

- Susţinerea de activităţi 
de informare şi instruire în 
vederea dezvoltării unei 
culturi antreprenoriale în 
rândul agenţilor economici 
locali. 

- Achiziționare servicii 
profesioniste pentru 
promovarea meşteşugurilor 
și tradiţionale locale pe 
majoritatea rețelelor de 
socializare. 

 

-  Integrarea materialelor video și a 
informațiilor despre obiectivele turistice 
pe toate platformele sociale existente 

- Spriijn pentru înființarea de Puncte 
Gastronomice Locale (PGL) și 
agropensiuni sau conceptul de ”camera 
libere” la nivelul întregii localități și 
realizarea de investiții în semnalizarea și 
promovarea atractivității acestora 

- Construirea, modernizarea unei Case a 
tradițiilor locale/ case memoriale, cu 
prezentarea istoricului activităților de la 
nivelul comunității (locuințe, stil de 
viață, obiceiuri, gastronomie, dansuri și 
muzică etc) cu integrarea experiențelor 
interactive și multi-senzoriale. 

- Integrarea unui sistem/aplicație 
hard&software pentru perceperea unei 
taxe de staționare auto cât și de vizitare 
pentru turiști, în vederea gestionării și 
dezvoltării sustenabile a obiectivelor 
turistice ale localității 

- Organizarea unui eveniment anual de 
recunoaștere a eforturilor depuse de 
actorii din turism pentru creșterea 
atractivității comunei. 
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D4:  Consolidarea segmentului de produse și tradiții locale 

Obiectiv 4.1 – Sprijin pentru realizarea și 
valorificarea produselor locale 

Obiectiv 4.2 – Integrarea tradițiilor în viața 
și sectoarele localității 

Obiectiv 4.3 – Promovare integrată cu 
infrastructură specifică atât hard cât și soft 

- Încurajarea și susținerea producătorilor 
pentru diversificarea ofertei de produse 
locale. 

- Realizarea de panuri stradale publicitare, de 
mari dimensiuni, amplasate de-a lungul 
localității pe DN 2 – E85, cât și la intrările în 
marile orașe apropiate, în vederea afișării 
ofertei de produse, servicii și evenimente 
existente la nivelul comunei. 

- Identificare produs local reprezentativ și 
integrarea lui în dezvoltarea unui simbol, 
logo, etichetă locală de promovare la nivelul 
întregii localități. 

- Susținere servicii profesioniste de editare 
grafică și marketing privind realizarea imaginii 
produselor locale: de la logo, etichetă, 
website, instrumente de vânzare on-line, etc. 

- Participarea la evenimente naționale și 
internaționale, în principal cele dezvoltate în 
zonele urbane, în vederea dezvoltării de 
legături cu actorii relevanți și promotorii de 
turism rural, circuite, piețe de desfacere, 
aprovizionare reciprocă, etc. ... 

- Realizarea de proiecte ce contribuie și sunt 
în concordanță cu atingerea conceptelor 
”smart village ”, ”from farm to fork ” și de 
mediu ”EU Green deal” și biodiversitate. 

- Identificarea unor gospodării tradiționale și 
valorizarea lor (agro) turistică; 

- Experimentarea cât mai complex a vieții 
rurale autentice (locuință, gastronomie, 
activități în gospodărie, animale domestice, 
vizitarea împrejurimilor, transport tradițional 
etc); 

- Susținerea tinerilor antreprenori și nu numai 
pentru preluarea și crearea de suveniruri și 
alte produse în gospodării. 

- Instruirea proprietarilor de gospodării pentru 
dezvoltarea unor afaceri în turism. 

- Organizarea a minimum 5 ferme în care să 
se implementeze conceptul de structuri de 
primire în scop pedagogic și de petrecere a 
timpului liber, unde vizitatorii – în special 
copii și tineri din sistemul școlar, dar și adulți 
– pot participa direct la activitățile fermei, 
acestora fiindu-le prezentate animale și 
culturi sub două tipuri: ferme de animale și 
exploatații agricole. 

 

- Sprijinirea inițiativelor de crearea de 
experiențe multisenzoriale și dinamice, 
interactive (degustări, cursuri de gătit, 
plimbare în vie/culturile agricole etc). 
Esențială este dezvoltarea unei rețele 
integrate de furnizori locali de servicii și 
produse. 

- Implicarea comunității locale, consolidarea 
identității locale prin promovarea tinerilor 
antreprenori și artiști locali, a atracțiilor 
turistice, a firmelor din Racaciuni în crearea 
unui concept unic de eveniment/festival al 
tinerilor, de 1-3 zile, organizat și susținut de 
tineri, prin activități competitive diverse 
(artistice, sportive, treasure hunt etc), 
expoziții, spații de manifestare artistică 
(teatru în spațiul public și cafenele, street 
art, street food, etc.). 

- Crearea unui sistem de sprijin pentru 
organizatorii de evenimente, cu impact major 
asupra turismului local. 

- Amenajarea unui punct de promovare și 
vânzare a suvenirurilor și a produselor 
meșteșugărești și de alimente locale 
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- promovarea gospodăriilor tradiționale prin 
AMD, CIT, ANTREC. 

- Amenajarea unor puncte de belvedere și/sau 
recreere în preajma obiectivelor 
reprezentative, bisericilor (bănci, mese, 
panouri de informare turistică, binoclu), cu 
punct de vânzare pentru băuturi răcoritoare și 
gustări, în special cu produse ale 
producătorilor/ prestatorilor locali. 

- Achiziționarea de mobilier stradal cu tentă 
artistică, însă în specificul arhitectural al 
localității. 

 

  



 

 

 



Tip intalnire Prezentare Analiza Diagnostic si start proces de elaborare Strategie Aprobare Strategie 

Calitate 
participanti

Persoane active, interesate si implicate in localitate in general, din orice sector.                                                  
Ex:  administratori de firme din zona agricolă și non-agricolă, fermieri, medici, preoți, 

reprezentanți de ONG-uri active, cultură/tradiții, directori unități de învățământ,  
învățători, profesori, poliție, ocol silvic, precum și reprezentanții din partea Primăriei și 
Consiliului Local Racaciuni  primar, consilieri locali, responsabili urbanism, contabilitate, 

registrul agricol și cei implicați în dezvoltare de proiecte.

Grup de Lucru,                                                     
Consiliul Local              

Numar 
participanti

Minim 30 persoane 20 / ....

Data Final Septembrie

Sediul Primariei  (un spatiu in aer liber) Sediu Primarie / Alta locatie
 orele 09:00-14:00  orele 09:00-14:00

TEMA
Prezentare:                                                                        - etape de lucru in eleborarea 

Strategiei, date statistice, evolutie 2014-2020, completare chestionare si 
dezbateri/propuneri  

Dezbatere și 
validare/aprobare forma 

finala Strategie

Documente Chestionare, Proces Verbal (PV), Lista de prezenta, Poze P.V., Lista de prezenta, Poze

07-14.09.2020

 orele 09:00-14:00

Prezentare si propunere Analiza SWOT

Interpretare chestionare, Proces Verbal (PV), Lista de 
prezenta, Poze (dupa caz) / E-mail-uri de 

corespondenta

Planul de Acțiune pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare 2021 - 2027

Prezentare si dezbatere Proiecte, Masuri, Obiective 
ale Strategiei (draft) 

Proces Verbal (PV), Lista de prezenta, Poze (dupa caz) 
/ E-mail-uri de corespondenta

Locatie

Prezentare Analiza SWOT   

Grup de Lucru

Minim 20 persoane

27.07-03.08.2020
Sediu Primarie / Alta locatie sau on-line pe adrese de mail

REZULTATE

a Comunei Racaciuni

 orele 09:00-14:00

Prezentare Proiecte propuse și                                       
Măsuri Strategie Finală

Grup de Lucru

Minim 20 persoane

Sediu Primarie / Alta locatie sau on-line pe adrese de mail

Chestionare, Lista de Prezenta, Poze           
Identificare NEVOI actuale

Propunere Lista de Proiecte              
Corespondenta e-mailuri

Corelare Analiza SWOT, Propunere 
Proiecte, Măsuri  și Obiective

Obiective, Masuri, 
Proiecte, Analiza SWOT  

FINALE

Identificare minim 20 participanti pentru 
dezbaterile pe sectoare                                                                 

(pot fi aceeasi din Grupul de Lucru sau 
suplimentari)

Strategie
forma FINALA

Lansare demers elaborare Strategie

Sectoarele pot fi si  ECONOMIC, SOCIAL, 
CULTURA, MEDIU + SUPLIMENTAR

Analiza Diagnostic (draft)

Plan de actiune pentru Elaborare SDL

Grup de Lucru (min. 20 pers.) echilibrat cu reprezentanti din 
toate sectoarele

Chestionar

Analiza SWOT (draft)
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