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I. Mesajul Primarului Oraşului Răcari către comunitatea locală şi 
către investitori 

 

Dragi prieteni, 

Îmi revine deosebita plăcere de a vă prezenta, în paginile următoare, conţinutul 
Strategiei de Dezvoltare Locală a Orașului Răcari pentru perioada 2014-2020, elaborat de 
către echipa managerială pe care o conduc, în urma consultărilor cu reprezentanți ai 
comunității civile și cu membri ai mediului de afaceri local. 

Îmi doresc să vă mulțumesc, înainte de toate, tuturor celor care v-aţi exprimat opinia 
cu privire la priorităţile strategice de dezvoltare a localităţii noastre şi care v-aţi implicat 
activ în procesul de cristalizare a acestui document. Vă asigur de faptul că atât eu, cât şi 
echipa pe care o conduc, vom răsplăti încrederea pe care ne-aţi acordat-o şi vom depune 
toate eforturile, pentru ca măsurile incluse în cadrul Strategiei să își găsească concretizarea 
în proiecte derulate pe parcursul următorilor 7 ani. Îmi asum angajamentul că voi identifica 
cele mai avantajoase soluții de finanțare a proiectelor din cadrul Strategiei de Dezvoltare 
Locală și voi face tot posibilul să mă ridic la înălțimea așteptărilor exprimate de către voi, 
depunând un efort continuu și coerent în direcția dezvoltării infrastructurii, atragerii de 
investitori și abosrbirii fondurilor europene nerambursabile, pentru care localitatea noastră 
este eligibilă. 

Vă asigur că împreună vom soluționa treptat toate problemele cu care se confruntă 
comunitatea locală din care facem parte, începând de la cele ce vizează infrastructura 
rutieră, alimentară cu apă și extinderea reţelei de canalizare, până la cele ce vizează 
reducerea infracţionalităţii, reducerea sărăciei, asigurarea transportului public, crearea de 
noi locuri de muncă şi dezvoltarea sectorului economic. De asemenea, doresc să garantez 
tuturor investitorilor care aleg localitatea Răcari ca destinaţie predilectă de dezvoltare a 
activităţilor economice şi comerciale, faptul că voi sprijini, prin toate mijloacele legale de care 
dispun, orice iniţiativă care, în mod direct sau indirect, contribuie la crearea de valoare 
adăugată pentru membrii comunităţii şi la crearea de noi locuri de muncă pentru aceştia. 

În încheiere, vă mulţumesc, stimaţi cetăţeni şi onoraţi parteneri, pentru încrederea 
acordată şi pentru efortul depus în direcţia transformării Oraşului Răcari într-un model de 
competitivitate pentru localităţile aparţinând mediului urban din România 

  

Cu prietenie, 

Primarul Oraşului Răcari, 

  Marius CARAVEŢEANU 
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II. Fişa sintetică de prezentare a Oraşului Răcari 
 

Strategia de Dezvoltare Locală a Oraşului Răcari pentru perioada 2014 - 2020 
urmăreşte dezvoltarea durabilă prin valorificarea potenţialului intern al localităţilor 
Răcari, Ghergani, Mavrodin, Colacu, Bălăneşti, Săbieşti, Stăneşti şi Ghimpaţi, pentru a fi 
în concordanţă cu obiectivele strategice stabilite prin Strategia Regiunii Sud Muntenia 
2014-2020, respectiv cu obiectivele Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a 
României – Orizonturi 2013-2020-2030, care îşi propune stabilirea unor obiective 
concrete pentru trecerea, într-un interval de timp rezonabil şi realist, la modelul de 
dezvoltare generator de valoare adăugată înaltă, propulsat de interesul pentru cunoaştere 
şi inovare. Luând în considerare faptul că vizibilitatea Oraşului Răcari este redusă din 
cauza necorelării până în prezent a posibilităţilor de dezvoltare economică, ecologică şi 
socială cu potenţialul real al zonei, prezenta Strategie de Dezvoltare Locală va fi axată pe: 

 consolidarea relaţiilor între mediul public, mediul privat şi societatea civilă 
la nivel local, prin stabilirea unor direcţii comune şi convergente de 
dezvoltare ale Oraşului; 

 dezvoltarea mediului economic şi de afaceri prin crearea cadrului de 
accesare a sprijinului financiar pentru implementarea de proiecte 
finanţate din fonduri europene, guvernamentale, sau în regim parteneriat 
public-privat; 

 sporirea vizibilităţii Oraşului Răcari, favorizând astfel posibilitatea 
atragerii de investitori în zonă; 

 diminuarea şomajului şi crearea de noi locuri de muncă pentru populaţia 
locală, prin sprijinirea dezvoltării afacerilor în domeniile  industrial, 
agricol, comercial, construcţii, sau servicii; 

 valorificarea surselor de energie regenerabilă, în scopul sprijinirii tranziţiei 
către o economie cu consum scăzut de dioxid de carbon în toate sectoarele 
economice; 

 creşterea coeziunii teritoriale locale, reducerea sărăciei şi a disparităţilor 
de dezvoltare între localitatea Răcari şi celelalte localităţi incluse în 
Regiunea Sud-Muntenia; 

 creşterea standardului de viaţă al locuitorilor Oraşului Răcari şi 
îmbunătăţirea serviciilor sociale. 

Pentru conturarea unei imagini de ansamblu asupra Oraşului Răcari în Tabelul 
nr. 1 este evidenţiată fişa sintetică de prezentare a acestei zone, cuprinzând elemente 
referitoare la principalele elemente ce o definesc în cadrul Judeţului Dâmboviţa. 
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Tabelul nr. 1 Fişa sintetică a Oraşului Răcari 

Denumire: Unitatea Administrativ Teritorială a Oraşului Răcari 

Reprezentant legal: Marius CARAVEŢEANU 

Denumire Judeţ: Dâmboviţa 

Localităţi 
incluse 

Suprafaţa 

totală 

Populaţie 
Suprafaţa 
agricolă 

Principalele 
resurse 

Potenţial 
energetic 

Principalele sectoare 
economice dezvoltate Populaţie 

totală  
Densitatea 

medie 

1. Răcari 

7.894 ha 6.565 loc. 
83,16 

loc/kmp 
5.530 ha 

Depozite 
loessoide 

Nisipuri, 
pietrişuri 

Ape freatice 

Păduri 

Solar 

Biomasă 

Industrie; Comerţ; 
Agricultură; Sănătate, 

Educaţie 

2. Ghergani 
Depozite 
loessoide 

Ape freatice 

Solar 

Biomasă 
Agricultură; Comerţ; 

Servicii 

3. Mavrodin 
Depozite 
loessoide 

Ape freatice 

Solar 

Biomasă 
Agricultură; Comerţ; 

Servicii 

4. Colacu 
Depozite 
loessoide 

Solar 

Biomasă 
Agricultură 
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Denumire: Unitatea Administrativ Teritorială a Oraşului Răcari 

Reprezentant legal: Marius CARAVEŢEANU 

Denumire Judeţ: Dâmboviţa 

5. Bălăneşti 
Depozite 
loessoide 

Ape freatice 

Solar 

Biomasă 
Agricultură 

6. Săbieşti 
    Depozite 

loessoide 

Ape freatice 

Solar 

Biomasă 
Agricultură 

7. Stăneşti 
    Depozite 

loessoide 

Ape freatice 

Solar 

Biomasă 
Agricultură 

8. Ghimpaţi 
    Depozite 

loessoide 

Ape freatice 

Solar 

Biomasă 
Agricultură 

Membru în 
Asociaţii  

 ADI – Dâmboviţa 
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III. Prezentarea scopului, misiunii şi viziunii asupra dezvoltării strategice 
a Oraşului Răcari în perioada 2014-2020 

 

În unele cazuri, spaţiul urban românesc se confruntă cu numeroase dificultăţi 
de ordin economic, social şi cultural, care au la bază lipsa de vizibilitate şi insuficienta 
exploatare a potenţialului acestuia. Aceste dificultăţi reprezintă forţa motrice care 
generează disparităţile între diferitele localităţi aparţinând mediului urban, prin 
prisma tuturor componentelor sale: economia, potenţialul demografic, sănătate, 
şcoală, cultură, etc.  

Pentru reducerea acestor disparităţi, una dintre soluţii o reprezintă 
elaborarea şi implementarea, de către comunităţile locale, a unor strategii 
integrate de dezvoltare, având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel 
local şi potenţialul endogen.  

Prezenta Strategie de Dezvoltare Locală este elaborată la nivelul Oraşului 
Răcari, constituit din Oraşul Răcari şi satele: Ghergani, Mavrodin, Colacu, 
Bălăneşti, Săbieşti, Stăneşti şi Ghimpaţi. 

Strategia de Dezvoltare Locală reprezintă un instrument participativ de 
planificare şi implementare care are drept obiectiv asigurarea progresului economic şi 
social, protejând, în acelaşi timp, resursele şi mediul. Strategia de Dezvoltare Locală 
cuprinde următoarele componente, care vor fi detaliate pe parcurs: misiune, obiective, 
opţiuni, resurse, termene, avantaj competitiv. Strategiile se elaborează pe o 
perioadă de 5-7 ani, motiv pentru care perioada de raportare va fi 2014-2020. 

 Prin Strategia de Dezvoltare Locală se vor fixa obiectivele pe termen mediu şi 
lung, alocându-se resursele necesare atingerii acestora, într-o perioadă de timp bine 
definită.  

Aceasta cuprinde măsurile necesare schimbării comunităţii locale pentru atingerea 
unor parametrii specifici societăţii moderne, astfel încât durabilitatea să devină 
punctul forte al acesteia. 

Acest instrument porneşte de la analiza viabilităţii economice şi sociale a 
Oraşului Răcari, realizată prin prisma analizei SWOT (aceasta cuprinzând punctele 
forte, slabe, oportunităţile şi ameninţările întâlnite la nivelul Oraşului).  
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În urma diagnosticării economice, ecologice şi sociale, se vor stabili obiectivele 
strategice, în vederea eliminării disparităţilor şi valorificării punctelor forte şi a 
oportunităţilor. 

 

 

 

  

Necesitatea elaborării unei Strategii de Dezvoltare Locală este dată, pe de o 
parte, de amploarea şi complexitatea acţiunilor care trebuie executate pentru 
atingerea obiectivelor strategice definite şi, pe de altă parte, de mediul concurenţial tot 
mai puternic. 

Pentru ca procesul elaborării şi al implementării Strategiei să decurgă la 
parametri optimi, este necesar suportul oferit de către: 

 Administraţia Locală - prin Instituţia Primăriei şi a Consiliului Local, 
care trebuie să-şi replanifice dezvoltarea instituţională pentru acordarea 
unui suport logistic complex necesar implementării obiectivelor 
strategice; 

 Comunitatea Locală - cetăţeni şi organizaţii, actori principali ai 
dezvoltării locale, prin atitudine şi participare activă;  

 Mediul de afaceri - firme şi instituţii finanţatoare, ca şi suport financiar 
şi logistic (informaţii şi tehnologii moderne).  

Principalele funcţii pe care managementul (Primăria Oraşului Răcari) trebuie 
să le îndeplinească în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală sunt: 

 Funcţia de previziune - cuprinde activităţi care privesc: realizarea 
obiectivelor cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală, cu alocarea 
resurselor şi a opţiunilor de realizare în perioada 2014-2020, elaborarea 
de studii de fezabilitate, planuri de afaceri, studii de marketing, analize 
cost - beneficiu etc. care să fundamenteze modalităţile şi mijloacele 
necesare pentru realizarea obiectivelor; 

 Funcţia de organizare - cuprinde procesele de management, de grupare 
de atribuţii şi responsabilităţi, delegare de competenţe cuprinse în 
Strategia de Dezvoltare, ierarhizate astfel: persoane individuale, agenţi 
economici, grupuri si comitete, primărie, comisii de specialitate din 
Consiliul Local; 

Scopul elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală îl reprezintă stabilirea 
unor direcții strategice pe care Orașul Răcari ar trebui să le urmeze în următorii 5-7 
ani, în vederea atingerii unui nivel optim de dezvoltare economică, ecologică și 
socială durabilă care să conducă la creșterea vizibilității și a atractivității zonei 
pentru noi investiții private. 
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 Funcţia de coordonare - cuprinde activităţile prin care se armonizează 
hotărârile, deciziile şi acţiunile persoanelor implicate în structura de 
implementare a Strategiei de Dezvoltare; 

 Funcţia de antrenare - cuprinde acţiunile de implicare şi motivare a 
cetăţenilor, a structurilor constituite şi a grupurilor de interese pentru 
implementarea obiectivelor din Strategia de Dezvoltare Locală; 

 Funcţia de control şi evaluare - cuprinde activităţile prin care 
performanţele obţinute sunt măsurate şi comparate cu obiectivele 
stabilite iniţial în vederea determinării abaterilor şi a cauzelor care le-au 
provocat, precum şi stabilirea măsurilor necesare pentru eliminarea 
acestora.  

Pentru a implementa Strategia de Dezvoltare Locală, Primăria Oraşului 
Răcari, în calitate de autoritate publică locală, trebuie să-şi stabilizeze 
capacitatea instituţională la toate nivelele de decizie şi acţiune, aceasta 
presupunând atragerea şi furnizarea de resurse financiare suficiente şi mobilizarea 
resurselor umane, identificarea celor mai eficiente mecanisme de comunicare, dar şi 
analizarea cadrului administrativ de alocare a responsabilităţilor. 
  

 
 
 

 
 
 
 

De asemenea, prin elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală, se va contribui la 
identificarea şi implementarea soluţiilor funcţionale ce urmăresc sporirea atractivităţii 
economice a zonei, crearea de noi locuri de muncă, promovarea măsurilor active de 
ocupare a forţei de muncă, valorificarea principiilor eficienţei energetice şi dezvoltării 
sociale şi economice durabile, asigurarea unui standard de viaţă superior comunităţii 
locale şi facilitarea accesului la educaţie şi cultură. 
 
 
 
 
 
 

Viziunea Orașului Răcari este reprezentată de dezvoltarea integrată a 
Oraşului, în vederea eliminării disparităților regionale de dezvoltare și a alinierii la 
standardele europene în domeniul dezvoltării urbane durabile. 

 
Misiunea propusă prin elaborarea Stragiei de Dezvoltare Locală este de a 

asigura un nivel optim de dezvoltare economică, ecologică și socială localităţilor 
aflate în componența Orașului Răcari, prin sporirea nivelului de trai, animarea 
teritoriului, sporirea atractivităţii zonei pentru investitori şi dezvoltarea potenţialului 
economic, industrial, comercial, social, cultural, turistic şi educaţional al Orașului 
Răcaria în perioada 2014-2020. 

 

Obiectivele generale constau în: 

 promovarea unor activităţi agricole şi non-agricole sustenabile şi a 
unui management modern la nivelul Orașului Răcari, în domeniul 
industrial, agricol şi antreprenorial, desfăşurate într-un context 
instituţional; 
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 dezvoltarea şi relansarea mediului economic şi de afaceri concomitent 
cu crearea de noi locuri de muncă, atât prin activităţi de conştientizare, 
instruire şi informare în rândul populaţiei din Orașul Răcari, cât şi prin 
sprijin pentru dezvoltarea şi consolidarea iniţiativelor antreprenoriale; 

 valorificarea surselor de energie regenerabilă, în scopul asigurării 
independenței și eficienței energetice la nivelul instituțiilor publice aflate pe 
teritoriul Orașului Răcari; 

 protejarea patrimoniului cultural și de mediu al Orașului Răcari şi 
sporirea atractivităţii acestora, prin conservarea şi valorificarea turistică şi 
agro-turistică a obiectivelor de patrimoniu; 

 sporirea potenţialului economic al zonei, în special în domeniul agricol, 
comercial şi al serviciilor, prin realizarea unor activităţi de formare, 
informare, conştientizare şi promovare a acestor domenii la nivel local; 

 optimizarea consumurilor de resurse financiare, ca urmare a implementării 
unor programe de optimizare a  consumurilor energetice și de valorificare a 
activelor deținute de către autoritățile publice locale în patrimoniu; 

 atragerea investiţiilor în sectoarele prioritare identificate la nivel local şi 
sprijinirea investitorilor în demersul acestora de sporire a atractivităţii 
economice, culturale şi sociale a zonei; 

 dobândirea de competenţe, în domeniul dezvoltării urbane şi încurajării 
iniţiativelor de interes local; 

 conceperea şi implementarea proiectelor de dezvoltare urbană 
integrată aplicabile la nivelul Orașului Răcari; 

 stabilirea unor parteneriate public-private în scopul atragerii de surse de 
finanțare a proiectelor de dimensiuni mari și al facilitării transferului de 
bune practici între mediul public și cel privat; 

 identificarea unor modalități de dezvoltare, extindere și modernizare a 
infrastructurii sociale de bază, incluzând infrastructura rutieră și feroviară, 
infrastructura de alimentare cu apă și canalizare și infrastructura de mediu. 

 stabilirea unui contact permanent cu membrii comunităţii locale, pentru 
a identifica nevoile şi aşteptările acestora, concomitent cu identificarea unor 
strategii şi direcţii de acţiune viabile de satisfacere a acestora; 

 sprijinirea cooperării locale, regionale, teritoriale, naţionale şi 
internaţionale, prin organizarea de schimburi de experienţă şi schimburi 
de bune practici. 
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Premisele care stau la baza unei dezvoltări social - economice rapide sunt 
reprezentate de susţinerea şi implicarea activă, de respectarea legilor şi onorarea 
obligaţiilor cetăţenilor către Primăria Oraşului Răcari, precum şi de implicarea 
cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor în ceea ce priveşte rezolvarea propriilor 
probleme.  

Totodată, prezenta strategie serveşte Autorităţilor Publice Locale ca document de 
planificare strategică, în scopul identificării de surse de finanţare pentru implementarea 
obiectivelor de dezvoltare stabilite.  
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Rezumat Executiv al Strategiei de Dezvoltare Locală a Oraşului Răcari 

 

Rezumatul Executiv urmăreşte prezentarea principalelor elemente cheie care 
alcătuiesc Strategia de Dezvoltare Locală, având ca scop evidenţierea componentelor 
esenţiale pe care se fundamentează aceasta. 

Din punct de vedere metodologic, Strategia de Dezvoltare Locală, ca 
instrument de planificare a direcţiilor strategice de dezvoltare a Oraşului Răcari pe o 
perioadă de 7 ani, cuprinde o serie de componente, ce vor fi detaliate în continuare: 

 analiza multicriterială a situaţiei curente, prin culegerea datelor statistice 
din teren, în vederea diagnosticării viabilităţii economice, ecologice şi 
sociale a Oraşului; 

 analiza SWOT a potenţialului de dezvoltare a Oraşului Răcari; 

 prezentarea şi interpretarea studiului de analiză privind percepţia 
locuitorilor Oraşului asupra priorităţilor şi perspectivelor de dezvoltare; 

 conturarea perspectivelor de dezvoltare strategică a Oraşului Răcari; 

 detalierea perspectivelor de dezvoltare pe direcţii concrete de acţiune; 

 identificarea elementelor de avantaj competitiv ale Oraşului; 

 concluziile strategiei. 

Ulterior, Strategia va constitui baza elaborării planurilor operaţionale 
elaborate pe o perioadă de timp mai redusă, detaliate pe cel puţin următoarele 
componente: obiective strategice, priorităţi strategice, acţiuni concrete, responsabili, 
termene, resurse financiare alocate. 

Analiza multicriterială a situaţiei curente vizează prezentarea Oraşului 
Răcari din punct de vedere al amplasamentului, al elementelor de analiză a populaţiei, 
a patrimoniului arhitectural şi cultural, a resurselor, a economiei locale, a 
infrastructurii, a protecţiei mediului, respectiv a capacităţii instituţionale. Astfel: 

 Oraşul Răcari este amplasat  în sudul ţării, în partea de sud-est a 
judeţului Dâmboviţa, în Câmpia Română – subunitatea Câmpia Titu. 
Oraşul face parte din Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia. 

 în ceea ce priveşte analiza populaţiei, Oraşul cuprinde 6.565 locuitori, 
caracterizându-se printr-o populaţie majoritară de vârstă adultă, cu un 
nivel mediu de studii, printr-o rată a natalităţii mai ridicată decât media 
la nivel naţional şi un spor natural negativ;  
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 în ceea ce priveşte analiza patrimoniului de mediu, la nivelul Oraşului 
Răcari nu există arii naturale protejate, şi nici obiective incluse în 
patrimoniul de mediu;  

 în ceea ce priveşte analiza patrimoniului arhitectural şi cultural, 
Oraşul nu deţine obiective care fac parte din patrimoniul arhitectural 
UNESCO, iar cele aparţinând Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional sunt în număr moderat. 

Oraşul deţine monumente istorice şi clădiri cu impact cultural care sporesc 
patrimoniul arhitectural şi cultural al acesteia; obiectivele de patrimoniu care aparţin 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional sunt reprezentate de situri arheologice 
(Răcari, Ghergani), aşezări din diferite epoci care atestă locuirea timpurie a teritoriului 
Oraşului. Monumentele istorice sunt reprezentate de Crucea comemorativă a Eroilor 
(localitatea Răcari), Biserica „Naşterea Maicii Domnului” (localitatea Colacu), Biserica 
„Naşterea Maicii Domnului, Sfinţii Voievozi, Sfântul Dumitru” (localitatea Stăneşti), 
Biserica „Sfântul Nicolae” (localitatea Ghimpaţi), Biserica „Buna Vestire” (localitatea 
Mavrodin), Biserica „Buna Vestire” (localitatea Răcari), dar şi de Conacul şi Cavoul 
familiei Ion Ghica. Clădirile cu impact cultural din Oraşul Răcari sunt reprezentate de 
instituţii de administrative, de învăţământ, biblioteca orăşenească, biserici, cămine 
culturale şi săli de festivităţi. 

Infrastructura rutieră este slab dezvoltată pentru o localitate aparţinând 
mediului urban, existând acces direct la un drum naţional, care realizează conexiunea 
cu Municipiile Bucureşti şi Târgovişte, însă şi un procent foarte ridicat de drumuri 
neasfaltate, care sunt impracticabile pentru tranzit. 

 în ceea ce priveşte analiza resurselor disponibile, Oraşul Răcari are 
un potenţial energetic regenerabil ridicat, în special în ceea ce priveşte 
potenţialul solar, iar ca resurse de sol şi de subsol, se pot identifica loess, 
pietrişuri şi nisipuri aflate sub loess, ape de suprafaţă permanente şi 
temporare, ape subterane bogate, resurse de lemn, vegetaţie şi faună 
specifice zonei temperat continentale;  

 în ceea ce priveşte analiza elementelor economiei locale, sectoarele 
economice dezvoltate sunt industria, comerţul, agricultura, serviciile şi 
construcţiile, iar cele nedezvoltate sunt turismul şi transporturile.  

Serviciile educaţionale se caracterizează prin existenţa învăţământului 
preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, respectiv prin absenţa învăţământului superior. 
Grădiniţele funcţionează cu program normal, iar rata de frecvenţă este ridicată. 
Învăţământul liceal se realizează în liceul situat în localitatea Răcari. Din păcate, o 
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parte dintre şcolarii Oraşului învaţă în Municipiul Bucureşti, datorită ofertei 
diversificate de învăţământ existent la nivelul Capitalei. Totodată, distribuţia unităţilor 
de învăţământ pe teritoriul localităţii este foarte dezechilibrată, putând fi observată o 
concentrare a acesteia în zona localităţii Răcari. În ceea ce priveşte şcolile şi 
grădiniţele, accesul şcolarilor la acestea se face pe alocuri cu dificultate, datorită 
distanţelor relativ mari între localităţi şi absen ței alternativelor de transport public de 
persoane cu acoperire intra-teritorială. 

Serviciile de sănătate se caracterizează prin prezenţa unităţilor sanitare 
publice şi private. În domeniul public şi privat sunt cuprinse dispensarele medicale cu 
un număr de 4 medici, serviciul de ambulanţă, cabinetele stomatologice şi personalul 
medical care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestora. În ceea ce priveşte serviciile 
medicale private în special, acestea sunt reprezentate de farmacii. La nivelul Oraşului 
Răcari numărul de medici, numărul de dispensare şi alte unităţi sanitare nu asigură 
numărul necesar pentru populaţia existentă, dar nu acoperă nici teritoriul oraşului, 
deoarece cele mai multe unităţi medicale sunt concentrate în localitatea Răcari, foarte 
multe localităţi fiind complet descoperite din punct de vedere al accesului la serviciile 
medicale specializate. 

Serviciile sociale se caracterizează, în special, prin existenţa Centrului 
Medico-Social, dar şi prin serviciile sociale asigurate de către Consiliul Local şi 
Primăria Oraşului Răcari pentru persoanele cu handicap şi copii/persoanele fără 
venituri. 

 în ceea ce priveşte analiza infrastructurii, la nivelul Oraşului Răcari 
transportul public de persoane nu este asigurat, conexiunea intra şi inter 
orăşenească fiind realizată pe alocuri cu mare dificultate. 

Situaţia tehnico-edilitară se caracterizează prin existenţa reţelelor de 
alimentare cu apă potabilă, canalizare, gaze naturale şi energie electrică. Reţeaua de 
alimentare cu apă potabilă şi canalizare nu este asigurată pe toată suprafaţa oraşului 
şi a localităţilor componente, existând un deficit în ceea ce priveşte aceste dotări. În 
schimb reţeaua de energie electrică este asigurată în proporţie de 100%, principalele 
artere de circulaţie fiind dotate cu iluminat public. De asemenea oraşul beneficiază de 
alimentare cu gaze naturale. Reţeaua de canalizare prezintă un grad scăzut de 
acoperire, cea de iluminat public fiind, de asemenea, subdimensionată în raport cu 
necesităţile mediului urban. 

Siguranţa şi ordinea publică în Oraşul Răcari este asigurată prin Poliţia de 
proximitate, dar nivelul siguranţei ar putea fi sporit prin monitorizarea traficului cu 
ajutorul sistemelor de supraveghere video. 
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Referitor la serviciul de salubritate Oraşul este deservită de un serviciu 
public de salubritate, gestionat de un operator regional de transport S.C. SuperCom 
S.R.L., asigurat prin aderarea la ADI Dâmboviţa – Gestionarea Deşeurilor. 

Reţeaua de telecomunicaţii, în ultimii ani, s-a dezvoltat substanţial, în 
special serviciile de telefonie mobilă şi internet. Serviciul de telefonie mobilă şi cel de 
internet se dezvoltă cel mai rapid, ca urmare a capacităţii de absorbţie şi dezvoltare a 
domeniului IT. 

 în ceea ce priveşte analiza demersurilor privind protecţia mediului, 
factorii de risc sunt reprezentaţi de poluarea atmosferică, a apei, a 
solului şi de poluarea cu deşeuri.  

La nivelul Oraşului Răcari nu există surse majore de poluare şi de 
degradare a mediului, poluarea producându-se, în special, prin deversările în 
cursurile de apă a apelor uzate din gospodării şi a celor industriale, dar şi prin 
depozitarea necontrolată şi neadecvată a deşeurilor. Poluarea atmosferică este 
o consecinţă a traficului rutier dar şi a activităţilor industriale. Poluarea solului 
la nivelul Oraşului se realizează ca urmare a depozitării incorecte a deşeurilor, 
dar şi ca urmare a activităţilor industriale desfăşurate la nivelul localităţii. 

Numărul spaţiilor verzi din intravilanul localităţii nu acoperă necesarul de 
spaţiu verde pe cap de locuitor în mediul rural, acesta fiind constituind, în principal, 
de parcul din localitatea Răcari, de vegetaţia spontană de pe marginea drumurilor şi 
de cea plantată în gospodăriile localnicilor.  

 în ceea ce priveşte analiza capacităţii instituţionale a Oraşului, 
aceasta se caracterizează prin: investiţii finanţate din fonduri europene 
nerambursabile realizate anterior elaborării Strategiei, în domeniul 
infrastructurii, existenţa unui management public calificat, şi 
disponibilitatea încheierii unor parteneriate inter-instituţionale. 

Aşadar, în urma analizei multicriteriale, se poate concluziona faptul că zona 
supusă analizei diagnostic, în speţă Oraşul Răcari, prezintă un potenţial ridicat de 
dezvoltare, valorificat pe alocuri necorespunzător, în ciuda unor aspecte mai puţin 
favorabile semnalate în analiza SWOT. 

Analiza SWOT a Oraşului Răcari evidenţiază potenţialul de dezvoltare al 
acesteia, prin analiza viabilităţii economice şi sociale, realizată prin identificarea 
punctelor forte, a punctelor slabe, respectiv a oportunităţilor şi a ameninţărilor 
asociate acestora. Astfel: 

 principalele puncte forte identificate la nivelul Oraşului Răcari sunt: 
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o Poziţionarea avantajoasă a Oraşului: în proximitatea Municipiilor 
Bucureşti şi Târgovişte, în centrul Câmpiei Române, la o distanţă relativ 
redusă faţă căile de transport aeriene şi feroviare şi cu acces direct la 
infrastructura rutieră ce face legătura între cele două municipii; 

o Accesul direct la Drumul Naţional 71, Drumurile Judeţene 711A şi 601 
A şi la Drumul Comunal 43A, Drumul Comunal 44 şi Drumul Comunal 
48 precum şi accesul la infrastructura feroviară de transport 
(Magistrala Feroviară 900 şi Magistrala Feroviară Secundară 901), 
care în ciuda nivelului scăzut de mobilitate a acesteia, poate contribui la 
dezvoltarea şi consolidarea iniţiativelor antreprenoriale la nivelul 
Oraşului; 

o Existenţa unui fond funciar agricol valoros cu pretabilitate mai ales la 
arabil, alcătuit din soluri brun roşcate de pădure şi cernoziomuri 
deosebit de favorabile culturilor agricole; 

o Existenţa unui nivel ridicat al populaţiei apte de muncă, formate din 
persoane cu spirit antreprenorial şi cu potenţial de ocupare în industrie, 
sectorul comercial, agricultură, dar şi în sectorul serviciilor; 

o Existenţa unor resurse naturale (depozite loessoide, pietrişuri şi 
nisipuri, lemn, etc.) a căror extragere şi prelucrare în mod profesionist 
poate crea oportunităţi de ocupare şi de generare de valoare adăugată la 
nivelul Oraşului; 

o Existenţa unor resurse naturale regenerabile reprezentate de 
potenţialul solar şi de biomasă, fapt ce creează noi oportunităţi de 
producţie a energiei din surse regenerabile; 

o Existenţa unei zone extinse de pădure, care creează un potenţial 
pentru dezvoltarea activităţilor turistice şi antreprenoriale în domenii 
non-agricole; 

o Existenţa unui fond piscicol variat, cu importanţă economică pentru 
dezvoltarea sectorului piscicol; 

o Existenţa unui număr relativ ridicat de persoane care deţin 
cunoştinţe şi competenţe în domeniul industrial, comercial şi 
agricol, care pot spori valoarea adăugată la nivelul Oraşului, prin 
activităţile desfăşurate; 

o Existenţa unei ponderi ridicate a terenului arabil în suprafaţa 
agricolă; 
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o Existenţa unor suprafeţe întinse de pădure, a 3 cursuri de apă 
curgătoare şi a 5 amenajări hidrotehnice pe pârâul Baranga, precum şi 
existenţa spaţiilor verzi şi a aliniamentelor stradale din toate cele 8 
localităţi, care contribuie în mod hotărâtor la calitatea foarte bună a 
aerului din Oraş, dar care pot fi valorificate şi din punct de vedere turistic; 

o Existenţa unor importante elemente de patrimoniu arhitectural şi 
cultural (aşezări vechi, situri arheologice, biserici, cimitire, Conacul şi 
Capela Familiei Ion Ghica, etc.), a căror restaurare sau consolidare poate 
spori valoarea patrimoniului cultural local; 

o Existenţa mai multor întreprinderi productive, industriale, care 
generează diversitate pentru forţa de muncă şi asigură mare parte din 
numărul de locuri de muncă existente la nivelul Oraşului; 

o Nivelul satisfăcător de dezvoltare a sectorului economic la nivelul 
Oraşului, datorat proximităţii municipiilor Bucureşti şi Târgovişte, nivel 
comparabil media naţională în ceea ce priveşte numărul şi puterea 
financiară a agenţilor economici; 

o Existenţa surselor de apă necesare pentru acoperirea cerinţelor de apă 
a tuturor folosinţelor din Oraş; 

o Existenţa unui staţii de epurare şi tratare a apelor reziduale; 

o Existenţa sistemului de alimentare cu energie electrică; 

o Nivelul ridicat de acoperire a reţelei de comunicaţii (presa audio, 
televiziune, internet, telefonie fixă şi mobilă, poştă)  la nivelul 
Oraşului; 

o Existenţa unei reţele de unităţi de învăţământ formate din grădiniţe, 
şcoli primare şi gimnaziale şi liceu public; 

o Integrarea Oraşului Răcari în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ADI Dâmboviţa şi a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Apa Dâmboviţa. 

 principalele puncte slabe identificate la nivelul Oraşului Răcari sunt: 

o Lipsa de productivitate în desfăşurarea activităţilor agricole, care 
poate fi contracarată numai prin practicarea raţională şi profesionistă a 
agriculturii şi prin asumarea unui management modern al exploataţiilor 
agricole şi prin măsuri active de combatere a degradării solului; 
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o Inexistenţa ariilor naturale protejate şi a siturilor de importanţă 
comunitară şi avifaunsitică, capabile să susţină relansarea turistică a 
Oraşului; 

o Inexistenţa unei conexiuni directe cu autostrăzile şi cu coridoarele 
pan-europene, fapt ce exclude întucâtva localitatea din circuitul 
mărfurilor spre capitala ţării sau spre destinaţii din străinătate; 

o Inexistenţa unei rute directe de transport între aeroporturile situate la 
marginea Municipiului Bucureşti şi localităţile Oraşului Răcari; 

o Existenţa unei rate a şomajului calculată la populaţia ocupată, 
ridicată, care poate fi combătută prin încurajarea demersurilor 
antreprenoriale şi a activităţilor generatoare de valoare adăugată; 

o Existenţa unui număr foarte mare de persoane inactive, nedeclarate 
ca şomeri, care poate fi diminuat prin încurajarea demersurilor 
antreprenoriale  şi a activităţilor generatoare de valoare adăugată; 

o Inexistenţa oportunităţilor de angajare pe piaţa locală a muncii, fiind 
necesară impulsionarea acestui sector; 

o Existenţa redusă a spaţiilor adecvate de depozitare a reziduurilor şi 
resturilor menajere; 

o Inexistenţa proiectelor de investiţii prin care să fie valorificate resursele 
regenerabile de care dispune Oraşul (proiecte de crearea a parcurilor 
fotovoltaice sau a instalaţiilor de producere a energiei pe bază de 
biomasă şi biogaz); 

o Inexistenţa investitorilor în dezvoltarea capacităţilor de energie 
produsă din surse regenerabile; 

o Accesul redus la consultanţă şi la informaţii privind posibilităţile de 
lansare şi finanţare a unei activităţi economice, care poate fi 
contracarat prin activităţi de informare şi conştientizare; 

o Lipsa resurselor financiare necesare sprijinirii investiţiilor în cadrul 
Oraşului; 

o Existenţa unui procent foarte ridicat de drumuri neasfaltate la 
nivelul Oraşului; 

o Slaba dotare tehnică a tuturor sectoarelor economice, fiind necesare 
în acest sens investiţii masive destinate sporirii productivităţii şi a 
numărului de locuri de muncă; 
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o Dimensiunea redusă a exploataţiilor agricole individuale în medie de 
3,0 hectare fiecare, ca urmare a aplicării legii fondului funciar; 

o Servicii de transport interurban, interorăşenesc şi pentru turism 
insuficient dezvoltate; 

o Inexistenţa unor căi de acces directe către căile de comunicaţie 
aeriene (cele două aeroporturi aparţinătoare de municipiul Bucureşti); 

o Existenţa gospodăriilor care dispun de canalizare prin fose septice 
necorespunzătoare; 

o Existenţa unor foraje pentru captarea apei subterane nefuncţionale 
(înnisipate, neutilizate din cauza costurilor ridicate); 

o Inexistenţa învăţământului superior de stat la nivelul localităţilor 
subsumate Oraşului; 

o Existenţa unui număr redus de personal în sistemul public de 
sănătate, care nu asigură numărul mediu de personal medical la 
numărul de populaţie; 

o Existenţa infiltraţiilor în pânza freatică şi a capacităţii insuficientă a 
sistemului de canalizare; 

o Existenţa evacuărilor de ape menajere de la gospodării individuale 
în fose septice de tip uscat, susceptibile să provoace infestări ale 
pânzei freatice şi ale solului; 

o Poluarea solurilor în zonele afectate de activităţi antropice (reţele de 
comunicaţii, unităţi industriale, şantiere de construcţii, gospodării, etc.); 

o Încadrarea Oraşului în lista zonelor vulnerabile la poluarea cu nitraţi 
din judeţul Dâmboviţa; 

o Inexistenţa unei platforme de deşeuri proprii la nivelul Oraşului – 
deşeurile sunt transportate la platforma de deşeuri a Oraşului Titu. 

 principalele oportunităţi identificate la nivelul Oraşului Răcari sunt: 

o Exploatarea intensă a suprafeţelor agricole, care poate contribui în 
continuare la generarea de valoare adăugată la nivelul Oraşului, dacă 
este realizată în mod profesionist şi modern; 

o Valorificarea şi diversificarea activităţilor industriale, în special în 
domenii conexe industriei alimentare, textile, şi celorlaltor ramuri ale 
industriei uşoare; 
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o Crearea aglomerărilor de tip cluster sau parc industrial  la nivelul 
Oraşului, care să regrupeze principalii agenţi economici generatori de 
valoare adăugată la nivelul regiunii şi să faciliteze integrarea acestora în 
lanţuri verticale ale valorii; 

o Înfiinţarea parcurilor fotovoltaice şi a sistemelor de cogenerare a 
energiei electrice din surse neregenerabile, dat fiind potenţialul foarte 
ridicat al regiunii; 

o Extinderea Zonei Metropolitane a Municipiului Bucureşti, 
susceptibilă să producă pe termen lung îmbunătăţiri în ceea ce priveşte 
infrastructura existentă la nivelul localităţii; 

o Sprijinirea persoanelor inactive în procesul de înregistrare la AJOFM 
Dâmboviţa, prin informare şi consiliere, pentru a fi luaţi în evidenţă şi 
pentru a se asigura astfel sporirea şanselor de identificare a 
oportunităţilor de angajare; 

o Organizarea, cu sprijinul autorităţilor locale şi al instituţiilor de 
învăţământ de cursuri de calificare şi recalificare a persoanelor aflate 
în căutarea unui loc de muncă; 

o Extinderea zonelor periurbane ale Municipiilor Bucureşti şi 
Târgovişte, fapt ce creează noi oportunităţi de angajare în domeniul 
construcţiilor pentru populaţia activă din Oraşul Răcari; 

o Sporirea veniturilor administraţiei publice locale, ca urmare a creşterii 
numărului de vizitatori ai elementelor de patrimoniu cultural şi 
creşterea în acest fel a posibilităţilor de investire în restaurarea şi 
conservarea acestora; 

o Valorificarea potenţialului energetic solar existent la nivelul 
Oraşului, reducând astfel impactul industriei energetice clasice asupra 
consumului de resurse şi asupra mediului, inclusiv prin sprijinirea 
acelor iniţiative antreprenoriale care înglobează măsuri în acest, dar şi 
prin cursuri de formare cu module în domeniul protecţiei mediului; 

o Adoptarea unor măsuri de eficienţă energetică la nivelul 
construcţiilor aparţinând instituţiilor publice, prin efectuarea de 
audituri energetice şi optimizări ale consumurilor de energie; 

o Înfiinţarea unui centru de informare şi consiliere cu privire la 
avantajele şi etapele înfiinţării unei firme, în care să activeze personal 
special pregătit în acest sens; 
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o Dezvoltarea infrastructurii de telecomunicaţii şi transport la un nivel 
care să permită susţinerea unei activităţi economice şi comerciale 
intense; 

o Posibilitatea obţinerii de fonduri în vederea finanţării proiectelor 
care vizează utilizarea surselor regenerabile de energie; 

o Valorificarea potenţialului intelectual al elevilor, prin încurajarea 
demersurilor creative ale acestora şi prin informare cu privire la 
modalităţile de iniţiere a propriilor afaceri; 

o Dezvoltarea şi sprijinirea programelor de formare profesională 
continuă pentru asistenţii sociali; 

o Existenţa fondurilor în vederea finanţării proiectelor de reabilitare a 
spaţiilor verzi, a parcurilor sau pentru înfiinţarea unora noi, precum şi 
pentru reabilitarea peisagistică a clădirilor; 

o Valorificarea terenurilor degradate sau a spaţiilor virane prin 
ocuparea acestora cu spaţii verzi plantate şi prin promovarea investiţiilor 
de interes public; 

o Aprofundarea competenţelor în vederea accesării fondurilor 
europene nerambursabile; 

o Implementarea de proiecte în parteneriat între autorităţile publice 
locale şi entităţi private/alte autorităţi publice; 

o Constituirea de parteneriate public – private la nivel local, în 
serviciile de interes general, de utilitate publică (alimentare cu apă, 
salubritate, etc.); 

o Promovarea instituţională, ca modalitate de atragere a noi investitori în 
Oraş. 

 principalele ameninţări identificate la nivelul Oraşului Răcari sunt: 

o Deteriorarea infrastructurii de transport, ca urmare a lipsei fondurilor 
pentru întreţinerea acesteia, dar şi ca urmare a subdimensionării reţelei 
rutiere în raport cu volumul traficului rutier existent la nivelul Oraşului; 

o Degradarea fondului de teren agricol fertil, ca urmare a intensificării 
activităţilor industriale şi a celor de construcţii, rezultate în urma 
diversificării sectorului economic şi extinderii Zonelor Metropolitane a ale 
Municipiilor Bucureşti şi Târgovişte; 

o Accentuarea exodului populaţiei către Municipiul Bucureşti în 
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căutarea unui loc de muncă stabil, care poate fi stopat prin stabilizarea 
şi impulsionarea pieţei muncii locale sau prin informare asupra 
oportunităţilor antreprenoriale; 

o Creşterea ponderii muncii fără forme legale, cu efecte negative asupra 
pieţei muncii, economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă, fapt 
subliniat de numărul foarte ridicat al populaţiei aflată în şomaj voluntar 
sau al populaţiei inactive; 

o Creşterea cheltuielilor cu energia la nivelul administraţiei publice, 
ca urmare a scumpirii combustibililor fosili, rezultată în urma 
nevalorificării potenţialului energetic regenerabil al localităţii; 

o Lipsa de motivaţie a persoanelor pentru iniţierea unor noi afaceri în 
Oraş, care poate fi eliminată prin acordarea de sprijin acestora; 

o Incapacitatea de a identifica şi utiliza surse de finanţare externe 
pentru demararea unor afaceri, datorată inclusiv lipsei de cunoştinţe la 
nivelul persoanelor din teritoriu; 

o Falimentul agenţilor economici care operează în sectorul industrial 
sau comercial, ca urmare a lipsei cererii pentru bunurile 
produse/comercializate sau ca urmare a penuriei de materii prime; 

o Existenţa unor posibile dificultăţi în asigurarea cofinanţării 
proiectelor de reabilitare a infrastructurii; 

o Scăderea calităţi surselor de apă din Oraş ca urmare a menţinerii 
actualilor factori poluatori; 

o Poluarea şi degradarea solului prin acţiunea de depozitare a deşeurilor 
menajere şi industriale pe platforme neamenajate; 

o Creşterea nivelului de poluare pentru spaţiul urban, cauzat de praf şi 
pulberi sedimentabile provenite de la activităţile din industrie şi sectorul 
construcţiilor, ce poate fi combătut prin amenajarea de spaţii verzi şi de 
recreere pentru locuitorii Oraşului. 

Studiul de analiză a percepţiei locuitorilor Oraşului privind priorităţile 
şi perspectivele de dezvoltare locală strategică relevă principalele direcţii de 
dezvoltare pe care locuitorii Oraşului le consideră ca fiind imperative în vederea 
dezvoltării acesteia, principalele concluzii ale acestuia fiind următoarele: 

• principalele domenii în care sunt necesitate investiții sunt: infrastructura 
şi educaţia, iar în cadrul acestora: dotarea şcolilor şi altor unități de 
învățământ din cadrul oraşului, inclusiv modernizarea acestora, 
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reabilitarea şi/sau modernizarea drumurilor din perimetrul oraşului, 
asigurarea măsurilor de formare profesională continuă pentru locuitorii 
ora țului şi dezvoltarea, modernizarea şi extinderea reţelei de canalizare la 
nivelul întregului oraş. 

• principala cauză a problemelor cu care se confruntă Oraşul Răcari se 
referă la lipsa fondurilor şi a investițiilor orientate spre dezvoltarea 
economică şi socială a acestuia; 

• principalele probleme care trebuie soluționate sunt atragerea 
investitorilor, absența locurilor de muncă, calitatea deficitară a 
infrastructurii rutiere, identificarea unor surse de finanţare, şi 
consolidarea capacităţii administrative (şcoli, spitale, asistenţă socială); 

• strategia de Dezvoltare Locală va avea un impact pozitiv asupra oraşului, 
fiind o inițiativă binevenită; 

• în ultimii ani a fost manifestat un real interes din partea autorităților 
locale în direcția realizării de proiecte de dezvoltare destinate 
dezvoltării/modernizării Oraşului Răcari, cele mai importante dintre 
acestea, fiind cele referitoare la modernizarea Liceului Ion Ghica, 
realizarea şi/sau modernizarea drumurilor, modernizarea farmaciei, 
înfiinţarea parcului din localitate şi respectiv extinderea reţelei de apă 
potabilă şi a iluminatului public; 

• amenajarea şi înființarea spațiilor verzi, a parcurilor şi a locurilor de joacă 
reprezintă o inițiativă foarte importantă pentru locuitorii Oraşului Răcari; 

• prioritățile în care ar trebui să se investească se referă la dezvoltarea 
şi/sau modernizarea infrastructurii de bază, dezvoltarea sectorului 
educațional, şi dezvoltarea agriculturii şi a ramurilor şi subramurilor 
conexe acesteia; 

• domeniile care înregistrează un potențial ridicat de dezvoltare sunt 
următoarele: industria, serviciile sociale, agricultura şi comerțul; 

• următoarele fenomene au un impact negativ deosebit de puternic asupra 
oportunității de dezvoltare a Oraşului Răcari: şomajul şi lipsa locurilor de 
muncă, sărăcia, infracționalitatea, respectiv lipsa cursurilor de formare 
profesională pentru tineri/angajați; pe de altă parte, fenomenele care 
impactează negativ oraşul într-o măsură mai redusă sunt abandonul 
şcolar, infrastructura deficitară şi iluminatul public; 
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• oportunitatea demarării unor proiecte de dezvoltare profesională pentru 
tineri şi angajați din diverse domenii de activitate este considerată ca fiind 
ridicată; 

• recomandările populaţiei intervievate atât pentru executivul Primăriei, cât 
şi pentru Primar în calitate de conducător al acesteia se referă la 
continuarea acțiunilor întreprinse până în prezent, organizarea cu 
frecvenţă mai ridicată a întâlnirilor cu cetățenii oraşului prin care se 
acordă o atenție sporită problemelor aduse la cunoştință de către aceştia. 

Analiza diagnostic, asociată studiului de analiză a percepţiei locuitorilor 
Oraşului privind priorităţile şi perspectivele de dezvoltare locală strategică contribuie 
la stabilirea principalelor direcţii strategice care trebuie urmate în vederea valorificării 
potenţialului de dezvoltare a Oraşului Răcari, precum şi în vederea creşterii 
atractivităţii şi a vizibilităţii zonei.  

Astfel, perspectivele de dezvoltare strategică a Oraşului Răcari, pe 
orizontul de timp 2014 – 2019, care decurg din analiza diagnostic şi din studiul de 
percepţie a locuitorilor sunt următoarele: 

 perspective de dezvoltare economică durabilă; 

 perspective de dezvoltare socială durabilă; 

 perspective de dezvoltare ecologică. 

Acestor direcţii strategice le sunt asociate o serie de obiective strategice şi 
specifice corespunzătoare, respectiv: 

 Direcţia strategică: Dezvoltare economică durabilă  

 Obiectiv strategic: Reabilitarea şi modernizarea în perioada 2014-
2020 a infrastructurii deficitare, în vederea creşterii atractivităţii 
zonei pentru mediul de afaceri şi pentru realizarea unei dezvoltări 
economice durabil; 

 Obiective specifice:  

 Reabilitarea şi modernizarea în perioada 2014-2020 a infrastructurii 
rutiere de bază; 

 Realizarea de investiţii în infrastructura de alimentare cu utilităţi;  

 Reabilitarea şi modernizarea în perioada 2014-2020 a infrastructurii 
sociale de bază de la nivelul Oraşului; 

 Dezvoltarea în perioada 2014-2020 a infrastructurii IT şi de 
comunicaţii; 
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 Realizarea, în perioada 2014-2020, de investiţii în instalarea, 
extinderea şi modernizarea sistemelor de iluminat ornamental, 
precum şi a sistemelor de supraveghere video; 

 Obiectiv strategic: Dezvoltarea sectorului agricol în perioada 2014-
2020 la nivelul Oraşului Răcari, în vederea creşterii atractivităţii 
zonei pentru mediul de afaceri şi pentru realizarea unei dezvoltări 
economice durabile; 

 Obiective specifice:  

 Îmbunătăţirea şi dezvoltarea în perioada 2014-2020 a infrastructurii 
agricole şi silvice de la nivelul Oraşului, în vederea creşterii 
atractivităţii zonei pentru mediul de afaceri şi pentru realizarea unei 
dezvoltări economice durabile.  

 Obiectiv strategic: Dezvoltarea sectorului industrial şi productiv în 
perioada 2014-2020 de la nivelul Oraşului Răcari, în vederea 
creşterii atractivităţii zonei pentru mediul de afaceri şi pentru 
realizarea unei dezvoltări economice durabile; 

 Obiective specifice:  

 Dezvoltarea activităţilor productive şi industriale în perioada 2014-
2020 la nivelul Oraşului; 

 Obiectiv strategic: Dezvoltarea sectorului turistic şi agroturistic în 
perioada 2014-2020 de la nivelul Oraşului, în vederea creşterii 
atractivităţii zonei pentru mediul de afaceri şi pentru realizarea 
unei dezvoltări economice durabile; 

 Obiective specifice:  

 Dezvoltarea şi promovarea în perioada 2014-2020 a turismului şi a 
agroturismului local existent la nivelul Oraşului; 

 Direcţia strategică: Dezvoltare socială durabilă  

 Obiectiv strategic: Creşterea nivelului de trai şi a calităţii vieţii 
locuitorilor Oraşului în perioada 2014-2020 pentru a susţine 
procesul dezvoltării sociale durabile; 

 Obiective specifice:  

 Crearea premiselor în vederea reducerii şomajului şi atragerii 
investiţiilor în perioada 2014-2020 la nivelul Oraşului; 

 Construirea culturii instituţionale şi a identităţii Oraşului; 
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 Promovarea incluziunii sociale şi a egalităţii de şanse a locuitorilor 
Oraşului în perioada 2014 – 2020; 

 Promovarea măsurilor de animare a zonei şi a dialogului social la 
nivelul Oraşului, în perioada 2014 – 2020; 

 Dezvoltarea Oraşului în perioada 2014 – 2020 prin realizarea de 
parteneriate public – private; 

 Promovarea siguranţei şi a securităţii sociale a locuitorilor Oraşului în 
perioada 2014 – 2020; 

 Dezvoltarea, în perioada 2014-2020 la nivelul Oraşului, a investiţiilor 
destinate petrecerii timpului liber; 

 Promovarea măsurilor de informare şi conştientizare socială la nivelul 
Oraşului, în perioada 2014 – 2020. 

 Direcţia strategică: Dezvoltare ecologică durabilă 

 Obiectiv strategic: Creşterea preocupărilor în direcţia protecţiei 
mediului şi a valorificării resurselor naturale de la nivelul 
Oraşului în perioada 2014-2020 pentru a susţine procesul 
dezvoltării ecologice 

 Obiective specifice:  

 Crearea premiselor în vederea utilizării raţionale a consumurilor de 
resurse naturale în perioada 2014-2020 la nivelul Oraşului; 

 Promovarea valorificării surselor regenerabile de energie la nivelul 
Oraşului, în perioada 2014 – 2020; 

 Promovarea acţiunilor ce vizează obţinerea eficienţei energetice la 
nivelul Oraşului, în perioada 2014 – 2020; 

 Valorificarea măsurilor care vizează decontaminarea siturilor poluate 
la nivelul Oraşului, în perioada 2014 – 2020. 

De asemenea, acestor obiective specifice le sunt corespunzătoare o serie de 
modalităţi (opţiuni strategice) prin care pot fi materializate, aspecte care vor fi detaliate 
în secţiunile următoare. De asemenea, portofoliul de proiecte ce urmează a fi dezvoltate 
pe orizontul de timp 2014 – 2020 cuprinde: 

 Reabilitarea şi modernizarea drumurilor orăşeneşti, comunale, inclusiv a 
drumurilor săteşti; 

 Reabilitarea şi modernizarea drumurilor de exploatare (agricole); 
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 Reabilitarea/Înfiinţarea reţelei de alimentare cu apă şi a reţelei de 
canalizare; 

 Realizarea/Înfiinţarea unui sistem de colectare, canalizare şi evacuare a 
apelor pluviale; 

 Reabilitarea/Înfiinţarea staţiilor de epurare a apelor uzate; 

 Implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor; 

 Dotarea cu utilaje şi echipamente pentru serviciul de gospodărire 
oră țenească şi salubritate; 

 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport public; 

 Extinderea/modernizarea reţelei de iluminat public; 

 Dezvoltarea, extinderea şi modernizarea unităţilor de învăţământ şi a 
altor unităţi asimilate; 

 Dezvoltarea, extinderea şi modernizarea unităţilor clinice şi a altor unităţi 
asimilate; 

 Dezvoltarea, extinderea şi modernizarea instituţiilor culturale şi a altor 
instituţii asimilate; 

 Dezvoltarea, extinderea şi modernizarea serviciilor de asistenţă socială şi 
a altor servicii asimilate; 

 Dotarea cu echipamente IT&C a instituţiilor publice; 

 Facilitarea conexiunii la broadband şi servicii de internet pentru 
instituţiile publice; 

 Dezvoltarea serviciilor publice electronice, inclusiv e-government, e-
sănătate, ț.a.; 

 Modernizarea reţelei de iluminat ornamental; 

 Dezvoltarea sistemelor de supraveghere video; 

 Sprijinirea investiţiilor private ale întreprinderilor în domeniul agricol; 

 Sprijinirea măsurilor pentru protecţia solului; 

 Sprijinirea activităţilor industriale şi a altor activităţi productive; 

 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de acces către obiectivele 
turistice; 

 Reabilitarea monumentelor şi a altor elemente de patrimoniu cu potenţial 
turistic; 
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 Promovarea potenţialului local, inclusiv a turismului şi a agroturismului; 

 Implementarea de programe de iniţiere, reconversie şi (re)calificare 
profesională a grupurilor ţintă; 

  Implementarea de programe de instruire şi perfecţionare a personalului 
angajat în instituţiile publice; 

 Implementarea altor măsuri pentru creşterea adaptabilităţii forţei de 
muncă; 

 Promovarea unor elemente specifice zonei, inclusiv a târgurilor şi a 
festivalurilor; 

 Dezvoltarea capacităţii administrative a instituţiilor publice; 

 Constituirea de parteneriate naţionale şi/sau transnaţionale; 

 Asser management şi cost-control; 

 Creşterea accesibilităţii clădirilor pentru persoanele cu dizabilităţi 
locomotorii; 

 Înfiinţarea şi modernizarea structurilor de sprijinire a grupurilor 
vulnerabile; 

 Construirea şi modernizarea infrastructurii de informare şi consultare a 
mediului de afaceri local; 

 Construirea de parteneriate public-private; 

 Informarea şi conştientizarea pentru intervenţiile în situaţiile de urgenţă; 

 Modernizarea şi dotarea instituţiilor pentru asigurarea intervenţiei în 
situaţii de urgenţă; 

 Amenajarea, reabilitarea, modernizarea parcurilor şi a spaţiilor verzi; 

 Amenajarea, reabilitarea, modernizarea zonelor de agrement şi a altor 
spaţii publice; 

 Amenajarea, reabilitarea, modernizarea parcurilor de distracţii, a celor 
acvatice, ț.a.; 

 Amenajarea, reabilitarea, modernizarea altor facilităţi de petrecere a 
timpului liber; 

 Dezvoltarea de campanii privind informarea şi conştientizarea socială; 

 Realizarea de investiţii în prevenirea şi combaterea degradării naturale şi 
antropice a mediului; 
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 Amenajarea de iazuri, bălţi pentru pescuit şi a altor modalităţi de 
management controlat al resurselor naturale; 

 Dezvoltarea capacităţii de producţie a energiei din surse solare; 

 Dezvoltarea capacităţii de producţie a energiei din surse eoliene; 

 Dezvoltarea capacităţii de producţie a energiei din biomasă şi biogaz; 

 Eficientizarea energetică a clădirilor aparţinând instituţiilor publice; 

 Reabilitarea termică a instituţiilor publice şi a locuinţelor; 

 Optimizarea consumurilor energetice în cadrul instituţiilor publice; 

 Dezvoltarea de soluţii pentru decontaminarea siturilor poluate. 

Implementarea proiectelor menţionate este de aşteptat să producă îmbunătăţiri 
semnificative în plan economic, social şi ecologic, sprijinind procesul de dezvoltare a 
Oraşului şi conducând la îndeplinirea viziunii strategice a administraţiei publice locale, 
care îşi propune atingerea următoarelor deziderate până la finalul anului 2020: 

• Orașul Răcari va înregistra cea mai înaltă rată de eficiență a utilizării 
fondurilor la nivelul Judeţului Dâmboviţa, dacă sunt implementate 
măsurile de optimizare, cost-control și asset management propuse prin 
Strategia de Dezvoltare Locală; 

• Orașul Răcari va înregistra cel mai înalt grad de independență 
energetică și de eficiență eneregtică la nivelul Judeţului Dâboviţa, 
dacă sunt implementate măsurile de valorificare a potențialului de 
producție a energiei din surse regenerabile și sunt aplicate măsurile de 
optimizare a consumurilor de energie; 

• Orașul Răcari va fi prima localitate la nivelul căreia este implementat cu 
rezultate satisfăcătoare un sistem complet funcțional de asset 
management și bugetare secvențială; 

• Orașul Răcari va fi cea mai dezvoltată localitate urbană de dimensiuni 
mici a Județului Dâmbovița din punct de vedere al infrastructurii și al 
serviciilor publice furnizate, dacă sunt implementate toate prioritățile 
strategice nominalizate în cadrul Strategiei de Dezvoltare 

 

Strategia de Dezvoltare Locală va fi completată ulterior identificării unor 
modalităţi viabile de finanţare a proiectelor cu planul operaţional de implementare 
a acesteia, care cuprinde obiectivele enunţate mai sus, măsurile corespunzătoare, 
resursele alocate, respectiv termenele aferente. 
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Rezumatul Executiv realizat a avut rolul de a evidenţia principalele 
aspecte care vor fi tratate, în mod individual şi detaliat, în secţiunile care 
urmează, cu scopul de a crea o imagine de ansamblu asupra Strategiei de 
Dezvoltare Locală, în speţă asupra perspectivelor de dezvoltare, asupra 
obiectivelor aferente, precum şi asupra potenţialului de dezvoltare al Oraşului 
Răcari. 

 

*** 
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Partea I: ANALIZA MULTICRITERIALĂ A SITUAŢIEI CURENTE A ORAŞULUI 
RĂCARI PE ORIZONTUL 2014 - 2020 

 

4.1 Prezentarea amplasamentului Oraşului Răcari din punct de vedere 
geografic şi fizic 

 

Scurt istoric  

 

Oraşul Răcari este poziţionat într-o zonă de câmpie, cu păduri, cursuri de apă 
şi soluri fertile, fapt pentru care a fost locuit încă din Epoca Bronzului, după cum 
atestă dovezile arheologice descoperite pe teritoriul oraşului sau în împrejurimile sale 
(localităţi din judeţul Dâmboviţa). 

Oraşul Răcari este atestat documentar din jurul anului 1725, printr-o cruce 
ridicată de starostele bărbierilor din Bucureşti. Tradiţia spune că acelaşi vătaf de bărbieri 
care au ridicat crucea, au ridicat şi un pod temeinic peste mocirlosul pârâu Dâmboviţa. 
Din acel moment, punctul s-a numit Podul Bărbierului. Podul a început să atragă 
călători, motiv pentru care s-a format un drum destul de circulat şi care scurta drumul 
dintre Bucureşti şi Târgovişte. Acest fapt i-a determinat pe moşteni (denumirea 
locuitorilor acestei zone) să mute satul din Valea Colentinei, pe unde trecea Drumul Mare, 
la noul drum care tăia în două moşia acestora.  Astfel, pe malul stâng al Colentinei în 
dreptul satului moştenilor s-a format un sat boieresc de origine mult mai nouă, 
aparţinând moştenilor Ghimpaţi, satul menţinându-şi denumirea până în prezent.  

Alte surse sugerează faptul că denumirea localităţii este mult veche. În anul 
1810, exista satul Boanta alcătuit din 62 de case, locuite de 228 persoane şi în care 
funcţiona o biserică de lemn. Se consideră că biserica de zid din localitatea Răcari de 
astăzi a fost construită pe locul acestei biserici din lemn. Pe lângă moşia Boanta 
moştenilor, în documente apar şi următoarele moşii, paralele spre nord cu aceasta: 
moşia zisă Filipeasca, numită apoi Stăneasca, moşia zisă Roteasca, moşia lui Iane 
Cupeţul închinată atunci Mânăstirii Sfântul Gheorghe şi moşia Postelnicului 
Pecetescu aflată la hotarul cu Ghergani. De-a lungul timpului, aşezarea a avut diferiţi 
proprietari care au făcut ca aceasta să aibă diferite forme sau proprietăţi, dar şi 
denumiri. Astfel, denumirea satului mutat pe stânga Văii Colentinei a fost iniţial 
Răcari, apoi între 1810 şi 1860 localitatea a fost denumită Boanga. Începând cu anul 
1860, satul începe a se numi oficial Podul Bărbierului, denumire care se păstrează până 
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în anul 1911, când se revine la denumirea de Răcari, denumire păstrată şi în prezent. 

 Anul 1869 are o însemnătate deosebită în istoria localităţii Răcari, deoarece 
este anul în care Iorgu Dumitrescu s-a stabilit aici, acesta fiind considerat ctitorul 
aşezării. Datorită priceperii şi muncii sale a transformat aşezarea într-un înfloritor 
centru comercial al regiunii.  

Anul 1911 este anul în care au fost date în folosinţă clădirea şcolii generale şi 
a primăriei, ca dovadă a dezvoltării deosebite petrecute în localitate. 

Satul Bălăneşti este un sat mai nou, înfiinţat după împroprietărirea din anul 
1864 de câţiva locuitori din Săbieşti, prima denumire a satului fiind Bălan. 

Satul Ghergani este amintit de la data de 16.08.1590, când este citat ca 
martor la Brăneşti, Nan din Ghergani. În secolul al XVIII-lea existau la Ghergani 
moşneni care apar ca martori alături de boieri. Satul este legat de memoria marelui 
scriitor şi om politic Ion Ghica, datorită moşiei deţinute şi a activităţilor întreprinse de 
acesta pe aceste pământuri, motiv pentru care astăzi, aici, se află capela familiei. Ion 
D. Ghica a fost Bei de Samos şi un mare scriitor, care a construit la Ghergani, în anul 
1872 o staţie de cale ferată, clădirea Judecătoriei Plasa Ghergani, dar şi multe alte 
obiective socio-culturale. La sfârțitul secolului al XIX-lea Comuna Ghergani se 
compunea din  patru cătune: Ghergani, Mavrodin, Colacul şi Săbieşti. 

Pe teritoriul satului Ghimpaţi în partea de nord-vest, pe malul Colentinei, se 
semnalează resturile unei aşezări din epoca bronzului. Satul datează din secolul al 
XVI-lea – 30.01.1577. În Evul Mediu satul a avut mai multe denumiri, şi anume: 
Înghimpaţi, Ghimpaţi sau Ghimpeanca, iar ulterior Boanga.  

În anul 1948, satul Răcari este declarat oraş, pentru o perioadă de doi 
ani, iar până în anul 1968 la împărţirea administrativ-teritorială este raion şi implicit 
reşedinţă de raion, iar odată cu înfiinţarea judeţelor revine comună, până în anul 
2005 când prin Legea 543/2004 redevine oraş.  

  

Localizarea geografică  

 

Oraşul Răcari este aşezat în sudul ţării, în partea de sud-est a judeţului 
Dâmboviţa, în Câmpia Română – subunitatea Câmpia Titu şi face parte din Regiunea de 
Dezvoltare Sud-Muntenia. Suprafaţa oraşului este de 7.894 hectare, regrupând opt 
localităţi (Răcari, Ghergani, Mavrodin, Ghimpaţi, Colacu, Săbieşti, Bălăneşti şi 
Stăneşti). 
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Din punct de vedere al localizării geografice, Oraşul Răcari este situat la 
44°38' latitudine nordică şi 25°44' longitudine estică, fiind învecinat cu localităţile:  

• la nord: Comuna Bilciureşti şi Comuna Cojeasca; 

• la est: Comuna Butimanu şi Comuna Ciocăneşti; 

• la sud-est: Comuna Tărtăşeşti; 

•  la sud: Comuna Slobozia Moară; 

• la sud-vest: Comuna Lunguleţu; 

• la vest: Comuna Conteşti; 

• la nord-vest: Comuna Cornăţelu. 

Din amplasamentul geografic prezentat în Figura nr. 1. reiese poziţia Oraşului 
Răcari în cadrul judeţului Dâmboviţa, în timp ce Figura nr. 2 scoate în evidenţă faptul că 
Oraşul este situat pe drumul Drumul Naţional 71 ce face legătura între Bucureşti şi 
Târgovişte, conferindu-i un avantaj competitiv de poziţionare, datorită amplasării sale la 
distanţă cvasi-egală între capitala ţării (Municipiul Bucureşti) şi reşedinţa Judeţului 
Dâmboviţa (Municipiul Târgovişte). 

 

Figura nr. 1. Amplasarea Oraşului Răcari în cadrul Judeţului Dâmboviţa 
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Figura nr. 2. Amplasarea Oraşului Răcari în raport cu Municipiile Bucureşti şi 
Târgovişte 

Teritoriul administrativ al Oraşului Răcari este alcătuit din localităţile:  

• Oraşul Răcari; 

• Satul Ghergani; 

• Satul Mavrodin; 

• Satul Ghimpaţi; 

• Satul Colacu; 

• Satul Săbieşti; 

• Satul Bălăneşti: 

• Satul Stăneşti. 
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Oraşul este străbătut de atât de drumuri de interes naţional, precum Drumul 
Naţional 71 (străbate localităţile Răcari şi Mavrodin) respectiv drumuri de interes 
judeţean, precum Drumul Judeţean 711A (străbate localităţile Ghergani-Mavrodin-
Colacu-Săbieşti), Drumul Judeţean 601A (străbate localitatea Răcari), cât şi de drumuri 
de intres local. Drumurile de interes local sunt reprezentate de Drumul Comunal 43A 
(străbate localităţile Răcari-Ghimpaţi), Drumul Comunal 44 (străbate localităţile 
Săbieşti şi Stăneşti) şi Drumul Comunal 48 (străbate localităţile Ghergani şi 
Mavrodin). 

Datorită poziţiei sale, oraşul are legătură directă la infrastructura feroviară, 
având acces la Magistrala 900, respectiv la Magistrala Secundară 901 (Bucureşti Nord 
– Piteşti – Piatra Olt - Craiova). Oraşul se află la distanţe este relativ apropiate de căile 
de comunicare aeriene. Astfel, cele mai apropiate aeroporturi destinate curselor 
interne şi internaţionale sunt Aeroportul Internaţional Bucureşti-Băneasa Aurel 
Vlaicu situat în Municipiul Bucureşti şi Aeroportul Internaţional Henri Coandă din 
Oraşul Otopeni aflate la 37 de kilometri, respectiv 38 kilometri de centrul oraşului. 

În ceea ce priveşte, transportul fluvial, Oraşul Răcari se află la distanţe medii 
faţă de porturile fluviale la Dunăre de la Olteniţa şi Giurgiu, respectiv 110 kilometri şi 
102 kilometri. De asemenea, faţă de Portul Constanţa, cel mai important port la Marea 
Neagră din ţara noastră, oraşul se află la o distanţă de 271 kilometri. 

 

Aspecte referitoare la relief 

 

Din punct de vedere geologic, teritoriul Oraşului Răcari face parte din 
Platforma Moesică, în apropierea Avanfosei carpatice, cu un fundament şi o cuvertură 
sedimentară. În fundament există formaţiuni de vârstă precambriană cutată, peste 
care se află straturi sedimentare de calcare, marne şi gresii, iar la suprafaţă depozite 
cuaternare. Arealul geologic aflat sub incidenţă are ca element caracteristic 
depozitele sedimentare de loess, sub care se află straturi de nisipuri şi pietrişuri. 

Oraşul este amplasat, în exclusivitate, în zona de câmpie ce aparţine Câmpiei 
Române, respectiv Câmpia Titu, având o altitudine de peste 140 metri. Relieful 
Câmpiei Titu are aspect plan, este reprezentat prin terase aluviale, lunci largi, 
interfluvii extinse, cu orientare nord-sud cu aspect de câmpuri cu lăţimi ce variază 
între 3-5 kilometri şi 8-10 kilometri, albii minore şi o serie de forme mai mici care au 
apărut în urma proceselor geomorfologice, precum eroziune, acumulare, sufoziune şi 
tasare, reprezentate prin bancuri, ostroave, eroziuni al emalurilor, surpări şi prăbuşiri 
de maluri, modificări ale cursurilor afluenţilor. Prin urmare, relieful are aspectul unei 
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câmpii joase de subsidenţă cu frecvente procese de colmatare. Câmpia este străbătută 
de cursurile râurilor Ilfov şi Colentina cu afluentul său - pârâul Baranga, care o 
traversează pe direcţia nord-vest către sud-est, respectiv nord-sud. 

Din punct de vedere geomorfologic, oraşul se află în zona câmpiei de divagare 
dezvoltată la est de râurile Argeş şi Dâmboviţa, cu câmpuri joase (sub 200 de metri 
altitudine), cu o înclinare generală NV-SE, iar raionarea morfologică se prezintă astfel: 

• câmpia de divagare; 

• albia majoră a râurilor Ilfov şi Colentina. 

Formele de relief existente pe teritoriul oraşului sunt următoarele: 

• câmpurile largi de 3-5 kilometri şi de 8-10 kilometri; 

• culoarele de vale cu albii minore, lunci şi terase joase; 

• văiugile înguste şi puţin adâncite; 

• microrelieful de crovuri, albii părăsite, bancuri, ostrove. 

Relieful aferent Oraşului Răcari este completat de cadrul natural dominat de 
pădurile, lacurile şi helețteiele localizate conform zonificării din Figura nr. 3.  
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Figura nr. 3. Zonificarea teritorială a Oraşului Răcari, cu accent pe elementele de 
cadru natural 

Relieful este monoton, cu energie, fragmentare şi pante reduse, care nu 
favorizează desfăşurarea unui număr ridicat de procese de degradare a terenurilor. Deşi 
aceste fenomene naturale cu efecte negative sunt reduse, se remarcă: excesul de 
umiditate, băltirile, spălarea în suprafaţă, şiroirile, eroziunile de maluri şi inundaţiile.  

 

Aspecte climatice specifice  
 

Datorită poziţiei fizico-geografice, în sectorul climatic central al Câmpiei 
Române, Oraşul Răcari se caracterizează printr-o climă temperat - continentală, cu 
uşoare nuanţe excesive, definită prin veri foarte călduroase, chiar caniculare şi ierni 
geroase. Condiţiile geografice locale creează un topoclimat specific de câmpie slab 
fragmentat, în cadrul căruia lacurile şi pădurile influenţează mişcările de aer, 
distribuţia temperaturii şi precipitaţiile care cad pe teritoriul oraşului. 

Temperatura medie anuală este de 14-16 °C . Temperaturile maxime se 
înregistrează în lunile iulie-august, iar cele minime în lunile ianuarie-februarie. 
Temperatura medie lunară în lunile de vară este de + 25  0C, în timp ce temperatura 
medie lunară a lunilor de iarnă este de - 5 0C. Temperatura maximă absolută a fost de + 
40 °C, iar temperatura minimă absolută a fost de -33 °C. Iernile sunt de regulă geroase, 
temperaturile sub 0 °C, înregistrându-se într-un interval calendaristic mediu de 90-100 
de zile, în special în lunile decembrie-februarie, după cum reiese şi din Figura nr. 4. 
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Figura nr. 4. Frecvenţa medie a zilelor cu zăpadă, zilelor de îngheţ, zilelor fără îngheţ şi a 
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zilelor tropicale 

Sursa: Primăria Oraşului Răcari 

Prin urmare, oraşul se caracterizează printr-un regim climatic cu veri călduroase, 
cu tendinţe secetoase în cadrul cărora numărul zilelor tropicale este ridicat, 
înregistrându-se astfel un număr de 40 - 45 zile tropicale (zile de secetă), cu primăveri 
reduse ca distribuţie a temperaturii, toamne lungi şi ploioase, şi ierni în general geroase.  

Precipitaţiile totalizează în medie 650-700 mm/mp, fiind constituite 
preponderent din ploi. Ninsorile au o frecvenţă moderată în timpul iernii, însă nu sunt 
persistente. În unii ani cantitatea de precipitaţii a fost dublată, iar în alţi ani cantitatea 
de precipita ții se reduce, apărând seceta şi ariditatea, cantitatea de precipitaţii 
ajungând la 250-300 mm/mp. Variaţia cantităţii de precipitaţii duce la apariţia 
hazardurilor şi riscurilor naturale. Cantităţile medii lunare maxime cad în luna iunie, 
aproximativ 83,1 mm/mp, iar cantităţile medii lunare minime cad în luna februarie 
aproximativ 30,3 mm/mp. Precipitaţiile căzute sub formă de zăpadă au valori ridicate în 
lunile ianuarie-ferubruarie şi sunt corelate cu perioada în care temperaturile ating 
valori scăzute. Stratul de zăpadă prezintă o discontinuitate datorită condiţiilor fizico-
geografice care caracterizează teritoriul pe care este amplasat oraşul, iar durata medie 
anuală a acestuia se situează în jurul a 50 de zile. 

Circulaţia maselor de aer este dominată de vânturile de nord-est (Crivăţul), 
urmate de vânturile din sud-vest (Austrul), alături de care bat şi vânturile est-
vestice (Băltăreţul) dinspre regiunea bălţilor Dunării. Direcţia dominantă a vânturilor 
locale se manifestă pe direcţia nord-est. Vitezele medii anuale cu aproximaţie se 
situează între 1,1 - 3,0 m/sec. Teritoriul oraşului este deschis maselor de aer din toate 
direcţiile, consecinţă a absenţei obstacolelor naturale. 

Umiditatea relativă medie este de 70%. În lunile iulie-august valorile sunt mai 
scăzute, diminuarea acestora fiind legată de creşterea generală a temperaturii aerului 
şi de reducerea cantităţilor de precipitaţii atmosferice.  

Nebulozitatea înregistrează valorii medii lunare ridicate iarna şi scăzute vara. 
Regimul nebulozităţii influenţează variaţia zilelor cu cer senin şi cu cer acoperit. 
Astfel, numărul zilelor cu cer senin este de aproximativ 60 de zile, iar numărul de zile 
cu cer acoperit este situat în jurul a 100 de zile.  

Bruma este un fenomenul meteo-climatic de scurtă durată, care apare atât în 
anotimpul primăvara cât în special toamna, având efecte negative asupra recoltelor. 
Fenomenul meteo-climatic caracteristic în acest spaţiu este ceaţa, datorită existenţei 
apelor de suprafaţă. Anual se înregistrează 40 - 50 zile cu ceaţă, cu deosebire în 
anotimpurile de tranziţie şi iarna. 
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Fenomenele meteorologice extreme înregistrate de-a lungul timpului la 
nivelul teritoriului aferent oraşului Răcari sunt reprezentate de către: furtuni violente 
pe o perioade scurte de timp (20-40 minute), ploi torenţiale de scurtă durată (20-30 
minute) pe suprafeţe reduse şi caniculă urmată de secetă pedologică. 
 

Tipurile de sol dominante  

 

Orientarea generală a interfluviilor (nord-vest – sud-est), panta mică a 
acestora, lăţimea şi gradul redus de fragmentare, prezenţa unei cuverturi de pietrişuri 
de grosimi variabile peste care stau depozite loessoide sau de luncă, condiţiile tipice de 
climă, au creat premizele formării unor soluri fertile la nivelul teritoriului analizat. 
Astfel, datorită condiţiilor fizico-geografice, teritoriul Oraşului Răcari este dominat de 
soluri azonale, din clasele argiluvisoluri şi molisoluri, caracteristice stepei şi pădurilor 
de foioase. Fragmentarea redusă a reliefului şi condiţiile de drenare a câmpurilor au 
impus modul de distribuţie locală a acestor soluri.  

Clasa molisoluri cuprinde soluri cernoziomuri cambice şi argiloiluviale, 
care reprezintă cea mai importantă resursă pentru agricultură datorită gradului 
ridicat de fertilitate, prin care se asigură plantelor substanţe nutritive (azot, potasiu, 
fosfor) în cantităţi suficiente. 

În partea sudică, există cernoziomuri levigate, moderat şi puternic, 
cernoziomuri levigate freatic, soluri brun roşcate podzolice, iar solurile aluviale 
se regăsesc în luncile râurilor Argeş şi Ialomiţa. 

 

Reţeaua hidrografică  

 

Din punct de vedere hidrografic, teritoriul analizat aparţine Bazinului 
hidrografic al râului Argeş. Cel mai important afluent al Argeşului este râul 
Dâmboviţa, care are ca afluenţi pe partea stângă pârâul Ilfov şi râul Colentina. 
Reţeaua hidrografică se datorează condiţiilor de relief de câmpie şi este direct 
dependentă de regimul precipitaţiilor (lichide şi solide), al evapotranspiraţiei şi de 
sursele subterane. 

Apele de pe teritoriul Oraşului Răcari se încadrează în categoriile: 

• ape de suprafaţă: curgătoare, având curs permanent sau temporar (în 
special vara) şi ape stătătoare; 
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• ape subterane. 

Apele de suprafaţă, reprezentate prin ape curgătoare şi stătătoare 
însumează o suprafaţă de 227 hectare. Principalele ape curgătoare care traversează 
perimetrul oraşului sunt:  

• râul Colentina, traversează localităţile Stăneşti, Săbieşti, Colacu şi 
Ghimpaţi; 

• pârâul Ilfov, traversează localitatea Răcari; 

• pârâul Baranga, afluent de stânga a râului Colentina. 

Acestea au un curs puternic meandrat pe direcţia NV-SE, datorită pantelor 
reduse ale reliefului. Reţeaua hidrografică este completată de pârâuri sau torenţi, care 
se formează temporar, în perioadele în care volumul precipitaţiilor este foarte ridicat.  

Apele stătătoare sunt prezente pe râurile principale, fiind reprezentare de 
iazuri, helețteie, la care se adaugă bălţi şi mlaştini. Amenajările piscicole de pe pârâul 
Baranga au o suprafaţă de aproximativ 90 de hectare şi sunt deţinute de către S.C. 
Piscicultorul S.A. Dâmboviţa, după cum urmează: 

• Lacul Săbieşti 1 (din anul 1983) – Vol. NNR (mil.mc) = 0,30 l; 

• Lacul Săbieşti 2 (din anul 1975) – Vol. NNR (mil.mc) = 0,640 l; 

• Lacul Colacu 1 (din anul 1968) – Vol. NNR (mil.mc) = 0,155 l; 

• Lacul Colacu 2 (din anul 1965) – Vol. NNR (mil.mc) = 0,143 l; 

• Lacul Colacu 3 (din anul 1965) – Vol. NNR (mil.mc) = 0,305 l. 

Apele subterane  sunt de două tipuri: freatice şi captive. Rezervele de ape 
subterane depind de gradul de permeabilitate şi de grosimea şi extinderea rocilor care 
le înmagazinează. Interfluviul dintre Dâmboviţa şi Argeş este alcătuit din depozite de 
peitrişuri şi nisipuri cu o permeabilitate bună, exceptând luncile acestora. 

Apele freatice ce se acumulează în primul orizont de materiale permeabile este 
alimentat din precipitaţii, iar stratul acvifer este permanent şi continuu. În bazinul 
Dâmboviţei, grosimea stratului acvifer freatic este de 7-13 metri. Apele freatice din 
lunci sunt folosite pentru alimentarea populaţiei, în activităţile industriale şi agricole. 
Apele freatice se află cantonate în pietrişuri, bolovănişuri şi nisipuri acvifere, iar 
adâncimea medie variază între 2-5 metri. Adâncimea redusă la care se află pânza 
freatică în corelaţie cu râurile care străbat teritoriul la suprafaţă a dus la apariţia unor 
izvoare şi înmlăştiniri, pe care s-a fixat o vegetaţie hidrofilă. Orizontul acvifer se 
situează la adâncimi de 7-13 metri de la cota terenului natural în zona de câmpie, iar 
straturile de medie şi mare adâncime se află la 50-150 metri.  
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Acviferul freatic reprezintă principala sursă de apă a populaţiei din mediul 
Oraşul Răcari. Aceasta este alimentat din precipitaţii sau din râuri. Adâncimea pânzei 
freatice variază între 5-20 metri, aceasta putând varia în funcţie de precipitaţiile 
atmosferice, de irigaţii şi de nivelul apelor de suprafaţă.  

Conform celor menţionate anterior se poate aprecia potenţialul 
hidrogeologic al teritoriului aflat sub incidenţă, datorită cantităţii şi calităţii 
apelor existente la nivelul Oraşului. 

 

Vegetaţia şi fauna  

 

Oraşul Răcari datorită poziţiei sale în zonă de câmpie, cu ape şi păduri se 
caracterizează printr-o vegetaţie şi faună deosebită, reprezentată de vegetaţia şi 
fauna pădurilor, a luncilor, a lacurilor şi de vegetaţia spontană care creşte în lungul 
văilor, în jurul apelor şi a culturilor agricole.  

Bogăţia vegetaţiei este amplificată de existenţa în raza teritorială a Oraşului a 
1.732 hectare de pădure, reminiscenţe ale extinsului codru al Vlăsiei. 

Vegetaţia este specifică zonei central-europene, prezentând specii de silvostepă 
(stejar brumăriu, arţar tătărăsc, stejar pufos) şi specii din zona pădurilor de foioase - 
stejar, cer, gârniţă, ulm, salcâm, plop.  

În jurul iazurilor, apelor curgătoare şi bălţilor se dezvoltă o vegetaţie palustră 
şi acvatică alcătuită din stuf, rogoz, papură, nufăr galben, nufăr alb, broscăriţă şi de 
vegetaţie submersă, ca brădişul şi sârmuliţa.  

O formaţiune vegetală specifică este plaurul – vegetaţie acvatică compactă 
formată din rădăcini, rizomi de stuf care formează insule plutitoare pe suprafaţa apei, 
uneori reprezintă locul de cuibărit a diverselor specii de păsări.  

Vegetaţia hidrofilă se dezvoltă în porţiunile mai joase ale văilor şi lunci lor cu 
excese de umiditate, de regulă, în locurile unde se formează mlațtini şi bălţi unde 
apar, frecvent, rogozul, papura şi mai ales trestia. 

Vegetaţia de luncă se dezvoltă în condiţiile unei umidităţi mai ridicate, în 
luncile şi pe văile apelor, fiind reprezentată de asociaţii lemnoase şi ierboase. Vegetaţia 
lemnoasă este alcătuită din zăvoaie de sălcii şi răchită, anini şi plopi. Pădurile situate 
în lunci sunt formate din asociaţii de ulm şi stejar, alături de esenţele moi indicate 
mai sus.  Stânjenelul, limbariţa, coada vulpii sunt speciile cele mai răspândite ale 
vegetaţiei ierboase din luncile mai înalte. 
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Dintre speciile protejate de floră, la nivelul judeţului Dâmboviţa, pe teritoriul 
oraşului se regăsesc brânduşa galbenă între pâlcurile de păduri şi bujorul românesc în 
poienile însorite de la marginea pădurilor pe raza localităţilor Răcari şi Ghimpaţi. 

O parte din speciile de floră pot fi utilizate în scopuri medicinale şi de consum 
pentru populaţia oraşului, dar şi pentru zonele limitrofe.  

Acestea se găsesc atât în păduri, cât şi în vegetaţia ierboasă şi sunt 
reprezentate de ciuperci – gălbiori, hribi, ghebe, fructe de pădure – mure, măceşe, 
porumbe, cătină, păducel, zmeură şi plante medicinale – flori de păducel, flori de soc, 
coada şoricelului, pătlagină, sunătoare, urzică.  

În ceea ce priveşte peisajul cultivat, la nivelul localităţilor Oraşului Răcari 
predomină următoarele plantaţii de cultură: porumbişti şi plantaţii de păioase. 

Fauna sălbatică poate fi împărţită în funcţie de tipul vegetaţiei în care trăiesc, 
conform Tabelul nr. 2. 

Tabelul nr. 2. Fauna sălbatică aferentă Oraşului Răcari 

Fauna specifică vegetaţiei ierboase 

Fauna acvatică Fauna vegetaţiei 
ierboase de câmp 

Fauna vegetaţiei ierboase 
de luncă şi baltă 

Fauna 
vegetaţiei de 

pădure 
• iepure; 
• dihor; 
• nevăstuică; 
•  prepeliţă; 
• fazan; 
• potârniche; 
• porumbei 

sălbatici; 
• turturele; 
• şarpe de casă. 

• broasca mare de lac; 
• brotăcel; 
• raţă mare; 
• gâscă; 
• stârc cenuşiu; 
• stârc roşu; 
• pupăză; 
• cuc; 
•  lişiţă; 
• vidră; 
• nurcă. 

• căprior; 
• porc 

mistreţ; 
• vulpe; 
• iepure; 
• fazan; 
• potârniche; 
• piţigoi; 
• turturele. 

• biban; 
• crap; 
• plătică; 
• roşioară; 
• fitofag (cap 

chinezesc); 
• clean; 
• mreană. 

Sursa: Primăria Oraşului Răcari 

Fauna pădurilor şi livezilor este reprezentată prin numeroase specii de 
insecte, o parte dintre acestea sunt benefice pentru combaterea naturală a dăunătorilor 
şi constituie hrana pentru păsările care trăiesc în pădure, reprezentate prin specii 
cântătoare precum gaiţa, cucul, cinteza, piţigoiul, sticletele, graurele.  

Fauna este formată şi din mamiferele reprezentate de specii mici, precum 
nevăstuica, iepurele, dihorul, dar şi specii de şerpi şi batracieni de uscat. Se întâlnesc 
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numeroase specii de rozătoare, acestea fiind caracteristice zonei de câmpie, precum 
popândăul, hârciogul, orbetele, şoarecele de câmp. Zonele cu apă atrag raţe sălbatice, 
cârduri de stăncuţe, stârci migratori şi ciori. Reptilele sunt reprezentate de şerpi de 
uscat şi de apă, broaşte ţestoase, broaşte comune, şopârle. 

În ceea ce priveşte potenţialul faunistic al oraşului, fauna acvatică reprezintă 
principala componentă a factorilor naturali cu valorificare de agrement. În cadrul 
acesteia, fauna piscicolă, alcătuită din specii de apă dulce (crap românesc fitofag, 
roşioară, biban, etc.), generează pescuitul sportiv, de agrement care este în plină 
dezvoltare în această zonă. 

 

Resursele naturale  
 

Resurse naturale existente la nivelul oraşului Răcari sunt reprezentate de 
terenurile agricole, pădurile, păşunile şi apele subterane şi de suprafaţă. Resurse 
naturale sunt reprezentate în mare parte de cadrul natural aferent oraşului, de 
resursele regenerabile şi neregerenerabile. Prin urmare, principalele resurse naturale 
sunt: 

• depozite loessoide; 

• pietrişuri şi nisipuri aflate sub loess; 

• ape freatice; 

• ape de suprafaţă – râul Colentina, pârâul Ilfov şi pârâul Baranga, 
iazurile piscicole şi bălţile; 

• vegetaţie şi faună specifice zonei temperat continentale cu nuanţe 
excesive. 

Dată fiind amplasarea oraşului aflat sub incidenţă şi caracteristicile reliefului, 
există resurse specifice mediului acvatic, constând în nisip, balast şi diferite 
vieţuitoare acvatice. 
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4.2 Coordonate definitorii ale Planului Urbanistic General (PUG) ale 
Oraşului Răcari 

 

Zonificarea teritoriului  
 

Suprafaţa totală în intravilanul localităţii Răcari este de 928,22 hectare, 
reprezentând 11,76% din teritoriul administrativ al Oraşului şi cuprinde trupurile de 
bază ale satelor şi trupurile izolate din teritoriu, după cum reiese din Tabelul nr. 3. 

Tabelul nr. 3 Zonele funcţionale şi suprafeţele existente la nivelul Oraşului Răcari 

Zone funcţionale Ha % 
Zona locuinţe şi funcţiuni complementare 464,93 50,09 
Teren agricol în intravilan 257,24 27,71 
Zona instituţii publice şi servicii de interes general 36,13 3,89 
Zona unităţi industriale, de depozitare şi transport 34,78 3,75 
Zona unităţi agricole 23,53 2,53 
Zona gospodărie comunală – cimitire 4,09 0,44 
Zona construcţii aferente lucrărilor tehnico-edilitare 2,10 0,23 
Zone verzi, de protecţie şi ambientale/zona sport 12,20 1,31 
Zona căi de comunicaţie rutieră şi amenajări aferente 71,73 7,73 
Zona cu terenuri aflate permanent/ temporar sub apă 5,60 0,60 
Zona  terenuri neproductive 1,80 0,19 
TOTAL 928,22 100 

 

Sursa: Primăria Oraşului Răcari 

 

Principalele caracteristici ale structurii funcţionale şi spaţiale existente sunt: 

1. Activităţi industriale, servicii de tip industrial, depozitare, etc.: 

• Amplasate în cadrul zonei de locuit (unităţi mici: mori, ateliere de 
producţie, servicii), la marginea localităţii sau în afara acestuia (de 
exemplu fosta Fabrică de zahăr); 

• Unităţile mici afectează doar zonele cu locuinţe din imediata apropiere. 

2. Activităţi agro-zootehnice 

• În gospodăriile populaţiei şi în microferme amplasate în zona de locuit 
(de exemplu la Ghimpaţi); 
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• Suprafeţe mari de teren din incinta fostelor ferme de animale nu pot fi 
utilizate pentru alte funcţiuni din cauza ruinelor de la construcţiile 
distruse. 

3. Locuinţe 

• Zona funcţională cu cea mai mare pondere; 

• Zona loturilor s-a dezvoltat alungit pe direcţiile principale de circulaţie, 
într-o structură amorfă, cu loturi înguste şi adânci, completată cu zone 
lotizate în sistem rectangular în satele Ghergani, Mavrodin şi Colacu. 

4. Căile de comunicaţie şi transporturi 

• Reţeaua de străzi din localităţi este dezvoltată tentacular, având ca bază 
drumurile principale din teritoriu într-o structură amorfă, dar 
compactă, cu excepţia unor lotizări cu structură rectangulară la 
Ghergani, Mavrodin şi Colacu; 

• Căile de comunicaţie feroviară şi amenajările aferente cuprind zona Gării 
Ghergani cu triajul şi spaţiile depozitare. Traversările peste calea ferată 
de la Ghergani şi Răcari sunt la nivel. 

5. Spaţiile verzi amenajate şi pentru sport 

• Sunt reprezentate de scuarul de lângă biserica din Răcari, terenuri de 
fotbal, spaţiile verzi de aliniament de la DN71 şi de pe parcelele cu 
locuinţe. 

6. Zona dotărilor de gospodărie comunală 

• Cimitirele sunt amplasate la marginea zonei de locuit, în general lângă 
biserici; 

• Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se face individual, existând 
locuri stabilite pentru depozitarea deşeurilor. 

7. Echipare tehnico-edilitară 

• Reţea de alimentare cu energie electrică şi gaze naturale la întreg nivelul 
oraşului; 

• Reţeaua de telefonie este cuplată la o centrală automată şi la o centrală 
digitală. 

8. Instituţii şi servicii publice 

• Amplasate relativ concentrat în zonele centrale ale localităţilor şi 
dispersat în zonele de locuit; 
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• Serviciile de PSI sunt asigurate de Grupul de Pompieri Răcari. 

9. Alte terenuri în intravilan 

• Terenuri mari agricole (Răcari, Ghergani, Ghimpaţi şi Colacu), terenuri 
introduse pentru alte funcţiuni, terenuri fără funcţiuni, ferme 
zootehnice cu construcţii degradate, terenuri improprii pentru alte 
activităţi. 

Din punct de vedere geotehnic, teritoriul oraşului poate fi împăr țit în două 
zone: 

• Zone optime pentru  construcţii fără amenajări speciale – zona de 
interfluviu, cu excepţii locale (zone depresionare şi viroage care 
drenează apele la precipitaţii abundente); 

• Zone improprii pentru construcţii – albiile majore ale cursurilor de apă 
şi zone depresionare care devin mlăştinoase la precipitaţii abundente. 

Din analiza stadiului actual de dezvoltare economico-socială a Oraşului Răcari 
rezultă că aceasta dispune de resurse naturale variate, resurse umane cu potenţial de 
muncă, dar şi infrastructură de producţie şi comunicaţii dezvoltată care îi conferă un 
potenţial deosebit pentru dezvoltarea unei economii bazată pe agricultură, 
transporturi şi depozitare, dar şi servicii, deopotrivă. 

 

Fondul locativ în intravilanul Oraşului Răcari 

 

În oraşul Răcari ponderea zonei rezidenţiale, blocurile şi gospodăriile 
cuprinzând şi grădinile din spatele acestora ocupă cel mai mult din intravilanul 
oraşului.  

Zona loturilor s-a dezvoltat alungit pe direcţiile principale de circulaţie, într-o 
structură amorfă, cu loturi îngust şi alungite, completată cu zone lotizate în sistem 
rectangular în localităţile Ghergani, Mavrodin şi Colacu. Tendinţa de dezvoltare este 
tentaculară, de alungire pe DN 71 şi pe alte drumuri principale din teritoriu, deşi în 
intravilan există loturi libere, cu acces direct la un drum public.  

Loturile construibile din zona rezidenţială sunt orientate cu latura scurtă spre 
stradă. Fronturile stradale sunt discontinue, cu acces pe lot din lateralul caselor, pe o 
poartă descoperită. Gospodăriile sunt organizate în limita unei suprafeţe de curţi şi 
construcţii anexe. La stradă este localizată locuinţa, iar în curte şi grădină sunt 
amplasate anexele gospodăreşti: magazii, hambare, coteţe, grajduri. Cele mai multe 
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locuinţe sunt de tip ocol îngrădit, cu anexe ce închid curtea interioară pe două sau trei 
laturi. Înălţimea caselor construite este în general parter, doar în ultimul timp la 
construcţiile noi începe să predomine parter şi etaj. Rezerva de teren construibil din 
intravilan a făcut ca extinderile şi renovările de locuinţe să se desfăşoare mai mult la 
nivelul solului şi mai puţin pe înălţime.  

Ca tip de locuinţe predomină cele individuale, cele colective fiind reprezentate 
de trei blocuri, ce însumează un număr de 120 apartamente,  

Gospodăriile şi locuinţele din oraşul Răcari beneficiază de racord la energie 
electrică şi parţial la reţeaua de alimentare cu apă potabilă, respectiv la reţeaua de 
alimentare cu gaze naturale. În ceea ce priveşte situaţia numărului populaţiei, 
străzilor şi a gospodăriilor la nivelul anului 2012, aceasta este prezentată în Tabelul 
nr. 4. 

Tabelul nr. 4. Zone şi subzone funcţionale aferente localităţilor aparţinând Oraşului 
Răcari 

Localitate 
Număr străzi 

(2012) 
Număr gospodării 

(2012) 
Număr persoane 

(2012) 
Răcari 24 889 2.197 
Ghergani 7 354 797 
Mavrodin 15 350 1.057 
Colacu 18 454 914 
Săbieşti 12 229 462 
Bălăneşti 3 116 177 
Stăneşti 3 133 190 
Ghimpaţi 14 392 788 
TOTAL 96 2.917 6.582 

Sursa: Primăria Oraşului Răcari 

Se observă faptul că din punct de vedere al raportului dintre numărul de 
persoane şi numărul de străzi rezultă faptul că orațului Răcari prezintă cea mai 
dezvoltată infrastructură locală de transport. Cea mai slab dezvoltată infrastructură se 
găseşte la nivelul localităţii Stăneşti, unde o stradă deserveşte în medie 63 de 
persoane. Se observă existenţa unor disparităţi de dezvoltare din punct de vedere al 
infrastructurii rutiere între satele aparţinătoare oraşului Răcari.  

În ceea ce priveşte numărul mediu de persoane ce fac parte dintr-o 
gospodărie, se observă o distribuţie uniformă a indicatorului între 3 dintre cele 7 
localităţi aparţinătoare, situată la 2,01 persoane/gospodărie, celelalte valori se împart 



ORAȘUL RĂCARI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

Strategia de Dezvoltare Locală a Orașului Răcari, Județul Dâmbovița 

Local Development Strategy of Răcari City, Dâmbovița County 

 RĂCARI CITY, DÂMBOVIȚA COUNTY 
 

57 

 

între valori de 3,02-2,25 persoane/gospodărie, în satele Ghergani şi Mavrodin şi valori 
de 1,42-1,52 persoane/gospodărie în satele Stăneşti şi Bălăneşti.  

Aceste valori indică o tendinţă de depopulare a localităţilor care înregistrează 
valori ale indicatorului sub 2,00, respectiv Stăneşti şi Bălăneşti. Suprafaţa locuibilă la 
nivelul locuinţelor oraşului în anii 2002 şi 2010 este evidenţiat în Tabelul nr. 5. 

Tabelul nr. 5 Suprafaţa locuibilă a Oraşului Răcari în anii 2002 şi 2010 

Unitate 
administrativă 

Suprafaţa 
medie/locuinţă 

(mp) 

Suprafaţa medie 
locuibilă/persoană 

(mp) 

Nr. mediu de 
persoane/locuinţă 

 2002 2010 2002 2010 2002 2010 
Răcari 39,8 38,3 15,7 16,1 2,5 2,4 

Sursa: Primăria Oraşului Răcari 

Pe teritoriul pe care este amplasat oraşul Răcari, dar şi în împrejurimi primele 
aşezări omeneşti erau formate din populaţie care se ocupa iniţial cu agricultura 
primitivă şi creşterea animalelor.  

Astfel, în secolul XVI au apărut localităţile Ghergani (1590) şi Ghimpaţi (1577), 
în secolul XVIII au apărut localităţile Colacu (1767) şi Răcari (1725), iar în secolul al 
XIX-lea Mavrodin (1811).  

Datorită uniformităţii reliefului tipurile de aşezări sunt incluse în categoria 
sate de vale, datorită faptului că prezenţa cursurilor râurilor a constituit elementul 
principal în alegerea sitului. Satele de vale au fost primele aşezări umane permanente. 
Localităţile componente ale Oraşului Răcari se caracterizează astfel: 

• în funcţie de situl acestora se încadrează în subcategoria sate de luncă – 
distribuite pe aliniamente paralele pe direcţia nord-vest/sud-est în funcţie de 
direcţia văilor râurilor şi sate de interfluviu dispuse pe interfluviul Argeş-
Dâmboviţa (de exemplu localitatea Stăneşti); 

• în funcţie de structura aşezării se încadrează în subtipul sate concentrate – 
în care casele sunt separate între ele prin curţi înguste, iar drumurile/străzile 
sunt bine delimitate (de exemplu Ghimpaţi, Colacu, Săbieşti); 

• în funcţie de forma vetrei se încadrează în subcategoriile sat cu formă 
poligonală (Colacu) şi sate cu formă liniară – desfăşurate în lungul unei ape 
curgătoare (Colentina, Dâmboviţa) sau în lungul unui drum; 

• în funcţie de textură – modul de dispunere a tramei stradale în cadrul vetrei, 
acestea sunt sate cu textură neregulată. 
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Localităţile componente ale oraşului sunt aşezări agricole cu tendinţă de 
diversificare funcţională. Astfel, populaţia ocupată în sectorul secundare se ocupă cu 
industria şi predominant cu construcţiile, iar populaţia ocupată în sectorul terţiar 
lucrează în învăţământ, instituţii administrative şi publice. 

4.3 Elemente de analiză a populaţiei 

 

4.3.1 Numărul şi structura populaţiei 

 

La 1 iulie 2011, conform datelor înregistrate la ultimul recensământ, populaţia 
oraşului Răcari număra 6.565 persoane, reprezentând 01,24% din populaţia totală a 
judeţului, în scădere faţă de populaţia înregistrată la 1 iulie 2002, când populaţia 
totală a oraşului era de 6.980 persoane şi reprezenta 01,29% din populaţia totală a 
judeţului. 

Densitatea populaţiei pe întreg teritoriul oraşului (78,94 kmp) este de 83,16 
locuitori/kmp. Aspecte privind evoluţia populaţiei la nivelul oraşului Răcari sunt 
sintetizate în cadrul Tabelul nr. 6. 

Tabelul nr. 6. Prezentarea principalelor caracteristici demografice aferente Oraşului 
Răcari 

Popula-
ţie 2002 2011 Evoluţie/ 

Regresie 

Soldul 
migrării 
(2011) 

Soldul 
natural 
(2011) 

Sub 14 
ani 

(2011) 

Peste 
60 de 
ani 

(2011) 

Pop. 
activă 
(pers. 

între 14 
şi 60 de 

ani) 

Şomaj 
(2011) 

Total 6.980 6.565 - 415 - 7 - 32 1.119 1.821 3.625 119 
% * * -6,32% -0,11% -0,49% 17,04% 27,74% 55,22% 3,28% 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Comparativ cu anul 2002 efectivul populaţiei a scăzut cu aproximativ 06,32% 
(-415 persoane), conform ultimelor date oficiale furnizate de Institutul Naţional de 
Statistică pentru anul 2011. 

În prezent, structura populaţiei pe localităţile componente reiese din Figura 
nr. 5, în care se poate observa faptul că localitatea Răcari deţine cea mai mare 
pondere a populaţiei (33,38%), urmată de Mavrodin (16,06%). Celelalte localităţi 
formează două grupe cu diferenţe semnificative şi anume localităţile Colacu (13,87%), 
Ghergani (12,11%) şi Ghimpaţi (11,98%) ce au valori mai ridicate ale populaţiei şi 
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localităţile Bălăneşti (02,69%), Săbieşti (07,02%) şi Stăneşti (02,87%), ce prezintă 
valori reduse ale populaţiei. 

33%

12%

16%

14%

3%

7%

3%
12%

Răcari Ghergani Mavrodin Colacu

Bălănești Săbiești Stănești Ghimpați
 

Figura nr. 5. Structura populaţiei pe localităţile componente ale Oraşului Răcari în 
anul 2013 

Sursa: Primăria Oraşului Răcari 

În ceea ce priveşte structura etnică a populaţiei oraşului Răcari se remarcă 
preponderenţa populaţiei române, urmată în valori mai reduse, de populaţia de etnie 
romă. 

Legat de structura populaţiei pe confesiuni religioase în cadrul oraşului 
Răcari, majoritară este religia ortodoxă, urmată în număr redus de confesiunile 
penticostală şi adventistă de ziua a şaptea. 

Structura pe sexe a populaţiei relevă o uşoară preponderenţa a populaţiei 
feminine (3.423 persoane de sex feminin), aceasta reprezentând 52,14% din populaţia 
totală a oraşului, în timp ce persoanele de sex masculin (3.142 persoane) reprezintă 
47,86% din total. 

În ceea ce priveşte structura populaţiei pe grupe de vârstă la nivelul 
localităţilor componente ale oraşului în perioada 2002-2011 reies următoarele:  
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• populaţia tânără în anul 2011 a scăzut cu 125 persoane faţă de anul 
2002 (când a înregistrat cel mai ridicat nivel din perioada analizată) şi 
reprezintă segmentul de vârstă cel mai redus ca număr; 

• populaţia adultă în anul 2011 a scăzut cu 124 persoane faţă de anul 
2002 (când a înregistrat cel mai ridicat nivel din perioada analizată) şi 
reprezintă segmentul de vârstă cel mai ridicat ca număr; 

• populaţia vârstnică în anul 2011 a scăzut cu 153 persoane faţă de anul 
2002 şi reprezintă segmentul mediu de vârstă ca număr; 

• vârsta medie a populaţiei Oraşului este de 41,41 ani, ceea ce 
demonstrează faptul că localitatea nu se află sub un risc imediat de 
îmbătrânire, motiv pentru care nu sunt aşteptate fenomene de depopulare 
în viitorul apropiat. 

La nivelul Oraşului structura populaţiei pe niveluri de studii arată nivelul 
ridicat al studiilor preşcolare, primare, gimnaziale şi liceal, dar şi nivelul scăzut al 
frecvenţei studiilor superioare.  

Această structură a populaţiei relevă faptul că forţa de muncă nu este în 
general calificată, fiind necesare programe de instruire şi formare profesională pentru 
populaţia oraşului, în scopul facilitării inserţiei populaţiei active pe piaţa locală sau 
regională a muncii. 

Starea civilă a populaţiei. Conform datelor consemnate în evidenţele 
Primăriei Oraşului Răcari, în anul 2012 au fost oficiate 23 de căsătorii şi s-au 
înregistrat 2 divorţuri. Prin urmare rata de divorţialitate a populaţiei căsătorite este 
de 00,30‰, rată scăzută faţă de media la nivel naţional (2,15‰) pentru localităţile 
din mediul urban. 

 

4.3.2. Analiza dinamicii populaţiei din punct de vedere al natalităţii, 
mortalităţii şi sporului natural 

 

Gradul de îmbătrânire al populaţiei este de 1.167,11‰, însemnând că la 
1.000 de persoane tinere cu vârsta de până la 14 ani revin aproximativ 1.167 de 
persoane vârstnice cu vârsta de 65 ani sau peste această vârstă.  

Comparativ cu gradul de îmbătrânire a populaţiei la nivel de judeţ, de 
986,17‰, oraşul Răcari înregistrează o valoare mai ridicată, subliniind încă odată 
faptul că din punct de vedere al dinamicii demografice Oraşul Răcari se confruntă cu 
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un proces de îmbătrânire a populaţiei, specific mai degrabă localităţilor din mediul 
rural decât celor din mediul urban existente la nivelul judeţului Dâmboviţa. 

În perioada 2002-2012 s-au înregistrat 766 născuţi vii şi au avut loc 1.272 
decese, rezultând un spor natural negativ de 506 persoane. Rata natalităţii, în mod 
curent, este de 10,96‰, iar rata mortalităţii este de 16,45‰.  

Făcând o comparaţie cu judeţul Dâmboviţa, pentru perioada menţionată 
anterior, sporul natural al oraşului a înregistrat o tendinţă negativă mult mai 
pronunţată decât media la nivelul judeţului. 

În Oraşul Răcari, în perioada 2002-20011 au fost înregistrate 884 de persoane 
care au plecat cu domiciliul (inclusiv migraţia externă) şi 856 persoane care şi-au 
stabilit domiciliul în cadrul oraşului (inclusiv migraţia externă), rezultând un sold 
migrator negativ de - 28 persoane.  

Din datele statistice furnizate de către Primăria Oraşului Răcari, respectiv din 
informaţiile consemnate în situaţiile Institutului Naţional de Statistică reiese faptul că 
din punct de vedere al analizei demografice oraşul prezintă o situaţie relativ stabilă, 
aflată însă sub riscul depopulării, instabilităţii demografice şi al dispariţiei unora 
dintre localităţile asimilate, pe termen mediu şi lung. 

 

4.3.3. Analiza pieţei locale a muncii şi a nivelului de şomaj la nivelul 
Oraşului Răcari 

 

Numărul mediu de salariaţi din oraşul Răcari a fost în perioada 2002-2012 
de 528 persoane. În ceea ce priveşte evoluţia numărului mediu de salariaţi, conform 
graficului din Figura nr. 6, se observă faptul că acesta este caracterizat printr-o 
anumită ciclicitate, atingând puncte de minim din 5 în 5 ani (2004,2009,2013).  

Se observă de asemenea, şi o dinamică proporţională a numărului de salariaţi 
cu ciclurile economice (în perioada de boom economic din anul 2008 a fost înregistrat 
un punct de maxim al numărului de angajaţi, în timp ce în perioadele de criză 
economică (2003, 2007) numărul de salariaţi a  atins niveluri minime.  

Cu toate acestea, ultima criză economică a produs perturbaţii nesemnificative în 
dinamica numărului de salariaţi, acest fapt sugerând o stabilizare a pieţei forţei de 
muncă şi o maturizare a acesteia, în ciuda faptului că numărul locurilor de muncă este 
insuficient în raport cu populaţia aptă de muncă. În ciuda acestor variaţii, numărul de 
salariaţi ai Oraşului Răcari s-a menţinut la un nivel relativ stabil, situat în intervalul 16-
18% din populaţia activă.  
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Figura nr. 6. Evoluţia numărului mediu de salariaţi în perioada 2002-2012 la nivelul 
Oraşului Răcari 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Dinamica numărului de salariaţi trebuie analizată în paralel cu dinamica 
numărului de şomeri declaraţi la Institutul Naţional de Statistică. Din datele furnizate 
de către această instituţie şi prezentate în Figura nr. 7, reiese faptul că numărul 
mediu de şomeri a înregistrat un nivel maxim în anul 2009 (659 persoane), când a fost 
înregistrat şi vârful perioadei de criză economică.  
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Figura nr. 7. Evoluţia numărului mediu de şomeri în perioada 2010-2013, la nivelul 
Oraşului Răcari 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

În anul 2012 au fost înregistraţi în medie un număr de 141 şomeri, dintre 
care 93 erau bărbaţi, iar 48 femei, ceea ce denotă faptul că locurile de muncă 
disponibile la nivelul pieţei locale a muncii sunt mai adaptate pentru activităţile 
desfăşurate de către femei decât pentru cele desfăşurate de către bărbaţi, aceasta fiind 
în general o caracteristică a localităţilor urbane. Cauzele şomajului la nivelul Oraşului 
pot fi datorate activităţilor lucrative desfăşurate fără forme legale în zona limitrofă 
Oraşului (Municipiul Târgovişte sau Municipiul Bucureşti), inexistenţei unui nivel de 
instruire adecvat a populaţiei active, dar şi a insuficienţei ofertei în raport cu cererea 
de muncă, fenomene ce impun necesitatea adoptării unor măsuri active de combatere 
a şomajului. 

În urma analizei datelor statistice se constată următoarele fenomene 
demografice: 

● la nivelul tuturor localităţilor arondate oraşului Răcari se manifestă o 
tendinţă de scădere a numărului de locuitori, ce face ca, per ansamblul 
oraşului, populaţia să înregistreze scăderi numerice susţinute, datorate 
atât unui spor natural negativ, cât şi unui spor migrator negativ, din ce în 
ce mai multe persoane optând pentru migrarea din oraşul Răcari către alte 
localităţi; 

● ponderea populaţiei vârstnice nu este foarte ridicată, însă este superioară 
ponderii populaţiei tinere, aspect care va determina, cel mai probabil, 
diminuarea accentuată a numărului de locuitori al teritoriului, pe termen 
lung; 

● la nivelul oraşului se manifestă o formă incipientă de exod al populaţiei, în 
special în rândul locuitorilor tineri, care, după ce finalizează studiile 
gimnaziale/liceale la nivelul localităţii, migrează către centrele urbane 
(Bucureşti, Târgovişte,etc.) pentru finalizarea studiilor, şi, într-o anumită 
măsură, nu se mai întorc în localitatea natală; 

● la nivelul oraşului se constată o pondere relativ ridicată a persoanelor de 
etnie rromă, fapt ce impune necesitatea organizării unor campanii de 
inserţie profesională a acestora, dublată de o monitorizare a nivelului de 
instruire a populaţiei tinere aparţinând acestei categorii sociale, fiind 
cunoscută rata de abandon şcolar în rândul populaţiei rrome la nivel 
naţional; 

● ratele reale ale şomajului la nivelul oraşului Răcari înregistrează valori 
ridicate, peste media la nivel naţional, acestea fiind suplimentate şi cu 
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persoane neocupate care însă nu se regăsesc în situaţiile oficiale ale 
Institutului Naţional de Statistică; 

● numărul salariaţilor şi al şomerilor este corelat întrucâtva cu starea 
economiei naţionale, fiind observate fluctuaţii ale celor doi indicatori 
corelate cu situaţia economică (puncte de maxim ale şomajului în 
perioadele de depresiune economică şi puncte de maxim ale numărului de 
salariaţi în perioadele de expansiune economică); 

● analiza comparativă a numărului de salariaţi şi a numărului de şomeri 
înregistraţi la Institutul Naţional de Statistică relevă faptul că o pondere 
importantă a populaţiei active se află în şomaj voluntar (în special persoane 
de sex feminin), fiind prezumată ocuparea acesteia fie în activităţi casnice, 
fie în agricultura de subzistenţă, fie în desfăşurarea de activităţi 
extrasalariale de natură antreprenorială. 
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4.4 Elemente de analiză a patrimoniului arhitectural şi cultural 
existent la nivelul Oraşului Răcari 

 

Oraşul Răcari deţine un patrimoniu arhitectural şi cultural deosebit 
reprezentat prin vestigii arhitectonice şi monumente istorice, datorită poziţiei sale în 
Câmpia Română, una dintre cele mai vechi şi intense arii de populare, dar şi datorită 
apropierii de capitala ţării. 

 

4.4.1 Identificarea şi prezentarea obiectivelor care fac parte din 
patrimoniul arhitectural al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional 

 

În cadrul patrimoniului arhitectural al Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, la nivelul Oraşului Răcari sunt înregistrate pentru localităţile Colacu, Răcari, 
Ghimpaţi, Mavrodin, Ghergani şi Stăneşti obiectivele evidenţiate în Tabelul nr. 7.  

Tabelul nr. 7. Obiectivele incluse în patrimoniul arhitectural al Ministerului Culturii 
şi Patrimoniului Naţional, la nivelul Oraşului Răcari 

Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare 

DB-I-s-B-
17002 

Situl 
arheologic 

de la 
Colacu, 

punct Cega 

Colacu 
„Cega”, la 0,5 km NV de sat, la 
confluenţa Colentinei cu o vale 
seacă 

n/a 

DB-I-m-B-
17002.01 

Aşezare Colacu 
„Cega”, la 0,5 km NV de sat, la 
confluenţa Colentinei cu o vale 
seacă 

Latène, 
Cultura 
geto-
dacică 

DB-I-m-B-
17002.02 

Aşezare Colacu 
„Cega”, la 0,5 km NV de sat, la 
confluenţa Colentinei cu o vale 
seacă 

Epoca 
Bronzului 

DB-I-m-B-
17003 

Situl 
arheologic 

de la 
Colacu, 
punct 
Şcoală 

Colacu 
Şcoală, pe malul drept al Colentinei, 
la sud de şcoală, în zona de nord a 
plantaţiei 

n/a 



ORAȘUL RĂCARI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

Strategia de Dezvoltare Locală a Orașului Răcari, Județul Dâmbovița 

Local Development Strategy of Răcari City, Dâmbovița County 

 RĂCARI CITY, DÂMBOVIȚA COUNTY 
 

66 

 

Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare 

DB-I-m-B-
17003.01 

Aşezare Colacu 
Şcoală, pe malul drept al Colentinei, 
la sud de şcoală, în zona de nord a 
plantaţiei 

Secolul III-
IV, Epoca 
daco-
romană 

DB-I-m-B-
17003.02 

Aşezare Colacu 
Şcoală, pe malul drept al Colentinei, 
la sud de şcoală, în zona de nord a 
plantaţiei 

Epoca 
Bronzului, 
Cultura 
Tei 

DB-I-s-B-
17048 

Aşezare Ghimpaţi 
Balta Baranga pe malul stâng al 
râului Colentina, la 1 km NV de 
localitate şi la vest de Balta Baranga 

Secolul IV 
p.Chr., 
Epoca 
daco-
romană 

DB-I-s-B-
17072 

Situl 
arheologic 

de la 
Mavrodin, 

punct 
Biserica 
Veche 

Mavrodin 

Biserica Veche, în cartier Gămăneşti 
pe ambele maluri ale pârâului Apa 
Satului, la est de ruinele bisericii 
vechi 

n/a 

DB-I-s-B-
17072.01 

Cimitir Mavrodin 

Biserica Veche, în cartier Gămăneşti 
pe ambele maluri ale pârâului Apa 
Satului, la est de ruinele bisericii 
vechi 

Epoca 
medievală 

DB-I-s-B-
17072.02 

Aşezare Mavrodin 

Biserica Veche, în cartier Gămăneşti 
pe ambele maluri ale pârâului Apa 
Satului, la est de ruinele bisericii 
vechi 

Secolul IV, 
Epoca 
daco-
romană 

DB-I-s-B-
17072.03 

Aşezare Mavrodin 

Biserica Veche, în cartier Gămăneşti 
pe ambele maluri ale pârâului Apa 
Satului, la est de ruinele bisericii 
vechi 

Epoca 
Bronzului, 
Cutura Tei 

DB-I-s-B-
17126 

Aşezare Răcari 
Cartier Ţepeş Vodă, în zona de sud a 
satului, pe malul stâng al râului 
Dâmboviţa 

Epoca 
Bronzului, 
Cutura Tei 

DB-II-m-B-
17428 

Biserica 
„Naşterea 

Maicii 
Domnului” 

Colacu n/a 1828 

DB-II-m-B-
17703 

Biserica 
„Naşterea 

Stăneşti Str. Dragomir V. Învăţătot 1818 
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Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare 
Maicii 

Domnului”, 
„Sfinţii 

Voievozi”, 
„Sfântul 
Dumitru” 

DB-II-a-A-
17516 

Ansamblul 
Conacului 

familiei Ion 
Ghica 

Ghergani DN 71 

A doua 
jumătate a 
secolului 
al XIX 

DB-II-a-A-
17516.01 

Conacul Ion 
Ghica 

Ghergani DN 71 

A doua 
jumătate a 
secolului 
al XIX 

DB-II-a-A-
17516.02 

Capela 
familiei Ion 

Ghica 
Ghergani DN 71 1869 

DB-II-a-A-
17516.03 

Parc Ghergani DN 71 

A doua 
jumătate a 
secolului 
al XIX 

DB-II-a-A-
17516.04 

Zidul de 
incintă 

Ghergani DN 71 

A doua 
jumătate a 
secolului 
al XIX 

DB-II-m-B-
17517 

Biserica 
„Sfântul 
Nicolae” 

Ghimpaţi n/a 1772 

DB-II-m-B-
20227 

Biserica 
„Buna 

Vestire” 
Mavrodin n/a 1840 

DB-II-m-B-
17678 

Biserica 
„Buna 

Vestire” 
Răcari n/a 1845 

DB-IV-m-a-
17516.05 

Cavoul 
Irinei N. 

Ghica (1869-
1906) 

Ghergani 
DN 71 lângă capela familiei Ion 
Ghica 

1906 

DB-IV-m-a-
17516.06 

Cavoul 
aviatorului 

Ionel N. 
Ghergani 

DN 71 lângă capela familiei Ion 
Ghica 

1932 
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Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare 
Ghica (1904-

1932) 
 

Sursa: Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional 
 

Conform datelor înscrise în Tabelul nr. 7 putem aprecia locuirea timpurie a 
zonei, prin multitudinea de aşezări de pe teritoriul localităţilor Răcari şi Colacu, cele 
mai vechi datând din Epoca Bronzului. 

 

4.4.2. Identificarea şi prezentarea principalelor monumente istorice, 
muzee, clădiri cu rol şi impact cultural la nivelul Oraşului Răcari 

 

Patrimoniul arhitectural şi cultural aferent Oraşului Răcari este caracterizat 
prin elementele de specificaţie prezentate în Tabelul nr. 8. 

Tabelul nr. 8. Situaţia centralizată a patrimoniului arhitectural şi cultural aferent 
Oraşului Răcari 

 
Denumire Localitate 

Anul 
atestări/înfiinţării 

Monumente 
istorice 

Ansamblul Conacului familiei Ion 
Ghica 

Ghergani 

A doua jumătate a 
secolului al XIX-lea 

Conacul Ion Ghica 
A doua jumătate a 
secolului al XIX-lea 

Capela familiei Ion Ghica 1869 

Parc 
A doua jumătate a 
secolului al XIX-lea 

Zidul de incintă 
A doua jumătate a 
secolului al XIX-lea 

Cavoul Irinei N. Ghica (1869-1906) 1906 
Cavoul aviatorului Ionel N. Ghica 
(1904-1932) 

1932 

Biserici/Mânăstiri 

Biserica „Naşterii  Maicii Domnului” 
(monument istoric) 

Colacu 1828 

Biserica „Naşterea Maicii 
Domnului”, „Sfânţii Voievozi”, 
„Sfântul Dumitru” (monument istoric) 

Stăneşti 1818 

Biserica „Sfântul Nicolae” Ghimpaţi 1772 
Biserica „Buna Vestire” Mavrodin 1840 
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Denumire Localitate 

Anul 
atestări/înfiinţării 

Biserica „Buna Vestire” Răcari 1845 

Instituţii de 
învăţământ 

Şcoala cu clasele I-IV Mavrodin n/a 

Şcoala cu clasele I-VIII 
Răcari, 
Ghergani, 
Colacu 

n/a 

Liceul Teoretic Ion Ghica Răcari n/a 

Alte clădiri 

Cămin Cultural 
Răcari, 
Ghimpaţi 

n/a 

Biblioteca orăşenească Răcari n/a 

Sală de festivităţi 
Răcari, 
Colacu 

n/a 

Tipuri de turism 
practicate 

Turism cultural 
Agroturism 

Turism de agrement 
Turism religios 

 

Cultura din Oraşul Răcari poartă amprenta condiţiilor speciale şi aparte la 
care a fost supusă.  Se constată existenţa unor elemente importante de patrimoniu 
arhitectural şi cultural (biserici cu importanţă istorică, tradiţii şi obiceiuri, 
meşteşuguri tradiţionale, sărbători locale), care pot fi valorificate în sens turistic.  

O parte dintre acestea însă, se regăsesc în stare avansată de degradare şi 
necesită consolidări sau renovări, pentru a putea fi promovate ca obiective de interes 
local, regional sau chiar naţional. Pentru implicarea societăţii civile în soluţionarea 
unor probleme de protecţia mediului, Primăria Oraşului Răcari organizează anual o 
serie de acţiuni cu şcolile din teritoriu, având ca scop educaţia ecologică a elevilor.  

În Oraşul Răcari există trei cămine culturale (câte unul în localităţile Răcari, 
Colacu şi Ghergani), care contribuie la dezvoltarea activităţilor culturale la nivelul 
teritoriului.  

Acestor elemente li se adaugă edificiile existente la nivelul fiecărei localităţi, 
reprezentând Primăria, Şcoala (una sau mai multe în fiecare localitate), Căminele 
culturale, Dispensarul, etc.  

Analizând per ansamblu situaţia patrimoniului cultural şi arhitectural al 
Oraşului Răcari, se observă o complementaritate în ceea ce priveşte elementele 
aparţinând patrimoniului cultural, ceea ce face ca acest domeniu să fie foarte bine 
conturat la nivelul oraşului, şi să contribuie activ la sporirea potenţialului turistic şi 
agroturistic al zonei.  
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4.5 Elemente de analiză a resurselor disponibile 

 

Prin resurse naturale se înţelege totalitatea elementelor naturale ale mediului 
înconjurător ce pot fi folosite în activitatea umană: 

• resurse neregenerabile - minerale şi combustibili fosili; 

• resurse regenerabile - apă, aer, sol, floră, faună sălbatică; 

• resurse permanente - energie solară, eoliană. 

Principalele resurse naturale existente la nivelul Oraşului Răcari sunt fondul 
funciar, pădurile, terenurile agricole, păşunile, apele subterane şi de suprafaţă.  

În subsolul Oraşului există următoarele resurse naturale neregenerabile: 

• depozite loessoide; 

• pietrişuri şi nisipuri aflate sub loess; 

• apele freatice. 

Resursele naturale regenerabile de pe teritoriul Oraşului Răcari sunt 
reprezentate de: 

• vegetaţie şi faună specifice zonei temperat continentale cu nuanţe 
excesive; 

• energie eoliană; 

• energie solară; 

• hidroenergia; 

• biomasa, biogazul şi biolichidele. 

Sursele regenerabile de energie, reprezentând surse din categoria nefosile, 
deţin un potenţial energetic important şi oferă disponibilităţi nelimitate de utilizare pe 
plan local. Acestea asigură protecţia mediului înconjurător şi diminuează emisiile de 
gaze cu efect de seră, cresc siguranţa în alimentarea cu energie şi reduc sau limitează 
importul de resurse energetice, în condiţiile unei dezvoltări durabile. 

Vegetaţia. În jurul apelor stătătoare se dezvoltă o vegetaţie palustră şi 
acvatică alcătuită din nufăr galben, nufăr alb, broscăriţă şi de vegetaţie submersă, 
ca brădişul şi sârmuliţa.  

Vegetaţia de luncă se dezvoltă în condiţiile unei umidităţi mai ridicate, în 
luncile şi pe văile apelor, fiind reprezentată de asociaţii lemnoase şi ierboase. Vegetaţia 
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lemnoasă este alcătuită din zăvoaie de sălcii şi răchită, anini şi plopi. Pădurile situate 
în lunci sunt formate din asociaţii de ulm şi stejar, alături de esenţele moi indicate 
mai sus. Stânjenelul, limbariţa, coada vulpii sunt speciile cele mai răspândite ale 
vegetaţiei ierboase din luncile mai înalte. 

Dintre speciile protejate de floră, la nivelul judeţului Dâmboviţa, pe teritoriul 
oraşului se regăsesc brânduşa galbenă între pâlcurile de păduri şi bujorul românesc în 
poienile însorite de la marginea pădurilor pe raza localităţilor Răcari şi Ghimpaţi. O 
parte din speciile de floră pot fi utilizate în scopuri medicinale şi de consum pentru 
populaţia oraşului, dar şi pentru zonele limitrofe.  

Acestea se găsesc atât în păduri, cât şi în vegetaţia ierboasă şi sunt 
reprezentate de ciuperci – gălbiori, hribi, ghebe, fructe de pădure – mure, măceşe, 
porumbe, cătină, păducel, zmeură şi plante medicinale – flori de păducel, flori de soc, 
coada şoricelului, pătlagină, sunătoare, urzică. 

Fauna. Fauna pădurilor şi livezilor este reprezentată prin numeroase specii de 
insecte, o parte dintre acestea sunt benefice pentru combaterea naturală a dăunătorilor 
şi constituie hrana pentru păsările care trăiesc în pădure, reprezentate prin specii 
cântătoare precum gaiţa, cucul, cinteza, piţigoiul, sticletele, grauri.  

Fauna este formată şi din mamiferele reprezentate de specii mici, precum 
nevăstuica, iepurele, dihorul, dar şi specii de şerpi şi batracieni de uscat. Se întâlnesc 
numeroase specii de rozătoare, acestea fiind caracteristice zonei de câmpie, precum 
popândăul, hârciogul, orbetele, şoarecele de câmp. Zonele cu apă atrag raţe sălbatice, 
cârduri de stăncuţe, stârci migratori şi ciori.  

Reptilele sunt reprezentate de şerpi de uscat şi de apă, broaşte ţestoase, broaşte 
comune, şopârle. În ceea ce priveşte potenţialul faunistic al oraşului, fauna acvatică 
reprezintă principala componentă a factorilor naturali cu valorificare de agrement. În 
cadrul acesteia, fauna piscicolă, alcătuită din specii de apă dulce (crap românesc fitofag, 
roşioară, biban, etc.), generează pescuitul sportiv, de agrement care este în plină 
dezvoltare în această zonă. 

Fondul funciar reprezintă totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite cu 
ape) indiferent de destinaţie, de titlul pe baza căruia sunt deţinute sau de domeniul 
public sau privat din care fac parte. În funcţie de modul de utilizare, terenurile pot fi 
terenuri agricole, terenuri forestiere, terenuri arabile, terenuri acoperite cu apă, 
terenuri din intravilan, terenuri cu destinaţii speciale, etc. 

Tabelul nr. 9 Situaţia fondului funciar agricol, la nivelul anului 2012 

Specificaţii Suprafaţa pe categorii de folosinţă Total 
Agricol Arabil Păşuni Fâneţe Vii Livezi 
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Hectare 5.248 278 1 1 2 5.530 
% 94,90 05,02 00,02 00,02 00,04 100 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 
 

Situaţia fondului funciar a Oraşului Răcari, la nivelul anului 2012 este 
reprezentată în Tabelul nr. 9. Schimbările în utilizarea solurilor şi exploatarea 
necontrolată a unor resurse a dus la schimbări ale suprafeţei categoriilor de terenuri din 
cadrul fondului funciar. O cauza importantă în reducerea suprafeţei agricole o reprezintă 
utilizarea terenurilor pentru curţi şi construcție, alături de care se observă o creştere a 
terenurilor nelucrate, concomitent cu scăderea terenurilor acoperite de vii şi livezi.  

Pădurea reprezintă asociaţia vegetală cu funcţii considerabile pentru mediul 
natural şi pentru populaţie, asigurând pe lângă masa lemnoasă şi fructe de pădure, 
ciuperci comestibile, împletituri de răchită, plante medicinale, etc.  Fondul forestier 
este administrat de Ocolul Silvic Răcari – Direcţia Silvică Dâmboviţa şi are o 
suprafaţă de 1.732 hectare. 

Reţeaua hidrografică este formată de apele râului Argeş - râul Colentina, 
pârâul Ilfov şi pârâul Baranga reprezentând importante surse de alimentare de apă 
pentru populaţie, industrie şi agricultură.  Rezervele de ape subterane depind de 
permeabilitatea, grosimea şi extensiunea rocilor care le înmagazinează. În teritoriul 
analizat, se află un strat acvifer freatic aproape uniform, a cărui grosime creşte de la 
nord la sud. Apele cantonate în stratul acvifer freatic pot fi folosite în alimentarea cu 
apă potabilă şi pentru irigaţii.  

Resursele de subsol se află în strânsă legătură cu alcătuirea geologică a 
reliefului. Prin urmare, resursele de subsol aferente teritoriului analizat sunt 
reprezentate de depozite loessoide, nisipuri, pietrişuri. 

Biomasa reprezintă fracţiunea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi 
reziduurilor din agricultură, silvicultură sau sectoare industriale conexe, inclusiv a 
materiilor vegetale şi animale, dar şi a deşeurilor industriale. În condiţiile mediului 
topogeografic existent la nivelul Oraşului Răcari se apreciază un potenţial energetic 
ridicat de biomasă. Cantitatea de căldură rezultată din valorificarea energetică a 
biomasei deţine ponderi diferit în funcţie de tipul de deşeu utilizat. 

Energia solară provine din radiaţia solară, din care se obţine energie electrică 
pe baza tehnologiei fotovoltaice sau energie termică prin metode de conversie termo-
solară.  Potenţialul energetic solar este dat cantitatea medie de energie provenită din 
radiaţia solară incidentă în plan orizontal (la nivelul ţării este de 1.100 kWh/mp/an).  

În condiţiile meteo-solare din Oraşul Răcari, un captator solar-termic ar 
funcţiona pe perioada martie-octombrie, cu un randament care ar varia între 40% şi 
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90%. În exploatare, radiaţia solară nu trebuie să aibă, un nivel foarte ridicat, întrucât 
sistemele solare pasive pot funcţiona eficient şi în perioade cu radiaţie solară redusă.  

Conform reprezentărilor grafice prezentate în Figura nr. 8 rezultă că 
potenţialul solar al localităţii Răcari este unul foarte ridicat, instalarea unei capacităţi 
de 1MWp fiind susceptibilă să producă, în condiţii de înclinarea optimă, 1.230 MW 
energie electrică anual. 

 

 

Figura nr. 8. Evaluarea potenţialului fotovoltaic la nivelul localităţii Răcari 

Sursa: Comisia Europeană – Photovoltaic Geographical InformationSystem 
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Tabelul nr. 10. Evaluarea potenţialului fotovoltaic la nivelul localităţii Răcari 

Sistem fix: înclinaţie=34°, orientare=0° (optim) 

Luna 
Producţie 

medie zilnică 
de energie 

Producţie medie 
lunară de 
energie 

Suma medie 
zilnică a 
radiaţiei 

solare 

Suma medie 
lunară a radiaţiei 

solare 

Ianuarie 1.63 50.7 1.95 60.5 

Februarie 2.60 72.8 3.21 89.8 

Martie 3.67 114 4.70 146 

Aprilie 4.07 122 5.42 163 

Mai 4.52 140 6.19 192 

Iunie 4.50 135 6.28 188 

Iulie 4.65 144 6.51 202 

August 4.51 140 6.29 195 

Septembrie 3.69 111 5.00 150 

Octombrie 3.03 94.0 3.96 123 

Noiembrie 2.08 62.3 2.57 77.1 

Decembrie 1.60 49.7 1.92 59.6 

Medie anuală 3.38 103 4.51 137 

Total anual 1230 1640 

Sursa: Comisia Europeană – Photovoltaic Geographical InformationSystem 

În condiţiile unui potenţial ridicat atât de generare atât a energiei provenită 
din valorificarea biomasei, cât şi din valorificarea resurselor solare, utilizarea 
resurselor regenerabile, prin intermediul unor proiecte specifice de investiţii energetice 
ar ajuta Oraşul să devină independent din punct de vedere energetic şi să optimizeze 
consumurile de resurse financiare alocate pentru alimentarea cu energie electrică 
şi/sau termică. 
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4.5 Elemente de analiză a economiei locale 

 

Economia locală se află la un nivel de dezvoltare comparabil cu aşezările 
urbane de dimensiuni similare din România, acest nivel fiind totodată sensibil mai 
ridicat decât cel existent în localităţile rurale limitrofe Oraşului.  

Totuşi, la nivelul satelor aparţinătoare, dezvoltarea economică este cvasi-
inexistentă, principalele activităţi desfăşurate de populaţie continuând să fie 
subsumate domeniului agricol şi zootehnic.  

Statutul de oraş al localităţii Răcari se datorează, nu atât dimensiunii sale, 
exprimată prin numărul de locuitori, cât mai ales condiţiilor de viaţă ale locuitorilor, 
care sunt acceptabile pentru mediul urban din România şi care se datorează şi 
amplasării localităţii între Municipiul Bucureşti (capitala ţării) şi Municipiul Târgovişte 
(reşedinţa Judeţului Dâmboviţa), la distanţă relativ redusă de ambele centre urbane.  

Această poziţie geopolitică a favorizat dezvoltarea mai multor sectoare 
economice, printre care sectorului serviciilor, comerţului cu amănuntul, 
construcţiilor şi parţial turismului şi agroturismului, care alături de agricultură 
şi zootehnie susţin comunitatea locală din punct de vedere economic şi social. 

Sectorul serviciilor private este insuficient dezvoltat, în timp ce numărul de 
agenţi economici şi potenţiali angajatori este destul de redus, raportat la populaţia 
activă a Oraşului, ceea ce face ca rata şomajului calculată la populaţia ocupată să fie 
ridicată, şi un număr semnificativ de persoane să fie angrenate în agricultura de 
subzistenţă sau în alte activităţi economice generatoare de venituri extrasalariale.  

Sectorul turistic la momentul actual este subdezvoltat, însă poate 
reprezenta un domeniu emergent, aceste sector fiind favorizat pe de o parte de 
amplasamentul Oraşului, iar pe de altă parte de patrimoniul natural şi cultural, 
care reprezintă un element de atractivitate ce poate fi exploatat, în special în 
rândul turiştilor care aleg să viziteze obiectivele turistice din Municipiile Târgvişte şi 
Bucureşti, şi care, de cele mai multe ori, tranzitează localitatea Răcari pentru a ajunge 
la cele două centre urbane. 

 

Repartizarea populaţiei active 

 

Conform ultimelor date statistice existente la nivelul Oraşului, populaţia 
activă prezintă o structură statistică conform celei prezentate în Tabelul nr. 11. 
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Tabelul nr. 11. Repartizarea populaţiei ocupate pe sectoare de activitate în Oraşul 
Răcari la nivelul anului 2012 

Localita-
tea 

Populaţia 
ocupată 

Sector primar Sector 
secundar 

Sector 
terţiar 

Sector 
cuaternar 

Total 583 34 320 165 64 
% 100 % 5,83% 54,89% 28,30% 10,98% 

Sursa: Primăria Oraşului Răcari 

Activitatea economică la nivelul Oraşului Răcari este dominată de sectorul 
industrial, sectorul construcţiilor, sectorul serviciilor şi sectorul comercial. Agricultura 
reprezintă, la rândul său un sector economic aflat în curs de dezvoltare, fiind 
favorizată de prezenţa cernoziomurilor, care au proprietatea de a fi foarte fertile şi a 
terenurilor agricole extinse. Ramurile economice non-agricole predomină în localitatea 
Răcari şi în zonele adiacente, în timp ce agricultura şi zootehnia constituie ocupaţia 
predilectă a locuitorilor din satele aparţinătoare.  

Sectorul agricol se încadrează în general în categoria agriculturii de 
subzistenţă, motiv pentru care numărul persoanelor angajate cu forme legale în acest 
domeniu este încă foarte scăzut. Cultura exploataţiilor agricole la nivelul oraşului se 
realizează în gospodării individuale, exploataţii familiale şi microferme, în special la 
nivelul localităţilor rurale arondate Oraşului. Majoritatea gospodăriilor existente la 
nivelul satelor deţin teren arabil de până la 3 hectare, divizat în mai multe parcele. 
Sortimentul actual de culturi este restrâns la câteva soiuri de bază (grâu, porumb, 
floarea-soarelui, plante tehnice), iar în ceea ce priveşte culturile legumicole, ponderea 
majoritară revine soiurilor specifice zonei de câmpie. Producţiile obţinute din culturile 
vegetale sunt folosite, de regulă, pentru consumul propriu. În fiecare gospodărie se 
cresc în medie 14 animale, iar producţia obţinută este utilizată pentru consumul 
propriu, dar şi pentru valorificare către diferiţii agenţi economici sau către piaţa liberă. 
Valoarea scăzută a numărului de animale repartizate la nivel de gospodărie se 
datorează faptului că localitatea face parte din mediul urban, iar agricultura 
(zootehnia) este practicată numai de o parte a locuitorilor Oraşului. 

Sectorul industrial este relativ dezvoltat existând întreprinderi industriale de 
dimensiuni mici şi mijlocii care operează în industria textilă, industria metalurgică, 
industria mobilei, industria alimentară, industria materialelor de construcţii şi a 
hidroizolaţiilor. La scară mai mică, există agenţi economici care îşi desfăşoară 
activitatea în sectorul tâmplăriei, împletiturilor din răchită, sau în domeniul 
construcţiilor. Activitatea industrială este completată de apariţia şi proliferarea 
parcurilor industriale la nivelul localităţii. 
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Sectorul comerţului este comparabil cu media la nivel naţional pentru 
spaţiul urban de mici dimensiuni, în sensul că există agenţi economici care desfăşoară 
activităţi comerciale en-detail de bunuri de larg consum. Activitatea comercială poate 
fi considerată intensă şi reprezintă una dintre sursele generatoare de valoare adăugată 
la nivelul regiunii. 

Sectorul serviciilor include serviciile publice (asistenţă socială, servicii 
medicale, servicii educaţionale şi de învăţământ) şi serviciile private, dar din păcate, 
insuficient conturate la nivelul oraşului analizat.  

Turismul. Activitatea turistică la nivelul Oraşului Răcari este cvasi-
inexistentă  la momentul actual, acest aspect fiind subliniat atât de lipsa amenajărilor 
turistice, cât mai ales de absenţa facilităţilor de cazare sau de absenţa localităţii din 
traseele şi circuitele turistice naţionale, cu toate că localitatea este amplasată pe 
şoseaua ce face legătura între capitala ţării şi zona montană a Judeţului Dâmboviţa, 
inclusiv Municipiul Târgovişte. 

Sectorul construcţiilor  nu este reprezentativ pentru Oraşul Răcari, unităţile 
economice care activează preponderent în acest domeniu de activitate neavând o 
putere competitivă ridicată, însă amplasarea localităţii între metropola Bucureşti şi 
Municipiul Târgovişte deschide noi oportunităţi de angajare în domeniul construcţiilor 
pentru personalul necalificat rezident în oraş. 
 

Industria  
 

Activitatea economică de bază constă în desfăşurarea activităţilor industriale 
şi comerciale, în cadrul căreia este ocupată cea mai mare parte a populaţiei active. 
Apariţia şi proliferarea activităţii comerciale a fost determinată de insuficienţa 
producţiei agricole şi de existenţa unor condiţii favorabile pentru deschiderea de mici 
magazine şi unităţi specializate de comercializare a produselor alimentare, băuturilor 
şi tutunului.  Activitatea economică este concentrată de microîntreprinderi, 
întreprinderi individuale, asociaţii familiale şi întreprinderi mici şi mijlocii, a căror 
structură este prezentată în Tabelul nr. 12. 

Tabelul nr. 12. Structura agenţilor economici la nivelul Oraşului Răcari 

 
Total 
agenţi 

economici 

Agenţi 
economici cu 1-

10 salariaţi 

Agenţi 
economici cu 

10-50 
salariaţi 

Agenţi 
economici cu 

50-250 
salariaţi 

Agenţi 
economici cu 

peste 250 
salariaţi 

Număr 234 230 2 1 1 
% 100% 98,27% 0,87% 0,43% 0,43% 

Sursa: Primăria Oraşului Răcari 
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Repartizarea agenţilor economici la nivelul localităţilor subsumate Oraşului 
Răcari este prezentată în Tabelul nr. 13. 

Tabelul nr. 13. Structura agenţilor economici la nivelul Oraşului Răcari, pe localităţi 

Total Răcari Ghergani Mavrodin Colacu Bălăneşti Stăneşti Săbieşti Ghimpaţi 
234 138 53 10 9 2 2 4 16 
100 58,97 22,65 4,27 3,85 0,85 0,85 1,71 6,85 

Sursa: Primăria Oraşului Răcari 

          In strategia de dezvoltare locala a orasului Racari se regasesc si urmatorii agenti 
economici: 

NR CRT DENUMIRE  SOCIETATE Reg.com. CUI 

1. SC MEGA CONSTRUCT METAL 
SRL 

J15/43/2001 13793340 

2. SC AGROMAR COM PROD SRL J15/923/2003 15884541 

3. OK TRANSPORT EUROGRUP SRL J15/212/2007 21010481 

4. SC MEGA DISTRIBUTION SRL J15/336/2002 14824657 

5. SC PHOTOVOLTAIC ENERGY 
PROJECT SRL 

J40/8948/2012 30508290 

6. SC GLOBNET YOU SRL J40/6034/1998 10725448 

7. SC AGROMIR SRL J15/86/2003 15187765 

8. SC EURO MEGA SRL J15/77/2002 14465227 

9. SC EQUATOR GROUP SRL J15/695/2005 17708860 

10. SC PARCUL INDUSTRIAL  J40/4176/2015 26266090 

11. SC CHEMICAL AGRO SRL J15/441/1997 10072454 

 

Astfel, se observă, o dată în plus faptul că activitatea economică este 
concentrată într-o proporţie semnificativă în localităţile Răcari şi Ghergani, localităţi 
în care şi nivelul de trai al populaţiei este mai ridicat. La polul opus se situează 
localităţile Bălăneşti şi Stăneşti, care dispun de doar 2 agenţi economici fiecare, fiind 
menţinută astfel şi corelaţia cu nivelul de trai al locuitorilor. 
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În aceste condiţii se poate aprecia ca satisfăcător nivelul de dezvoltare al 
activităţilor comerciale, generatoare de valoare adăugată. 

În domeniul activităţilor industriale îşi desfăşoară activitatea agenţi economici 
de profil metalurgic, tâmplărie, împletitură răchită, confecţii textile şi  piele. La nivelul 
oraşului funcţionează două fabrici – de preparate din carne şi poliester şi un abator 
modern realizat cu finanţare europeană. 

În localitatea Răcari a funcţionat la capacitatea proiectată, pe o perioadă de 8 
ani (1986-1991) Fabrica de Zahăr, care a fost închisă, însă în prezent se află în curs 
de avizare în vederea deschiderii unui parc industrial.  

De asemenea, dată fiind productivitatea scăzută a sectorului agricol, nu există 
dezvoltată o reţea de servicii pentru agricultură, locuitorii practicând agricultura de 
subzistenţă în detrimentul celei orientată economic. 

Principalul obiectiv în dezvoltarea locală este reprezentat de creşterea 
potenţialului economic al industriilor cheie şi de a crea condiţii pentru diversificarea 
serviciilor oferite atât cetăţenilor, cât şi agenţilor economici. 

 

Comerţul şi sectorul de servicii  
 

Sectoarele comercial şi de prestări servicii sunt dezvoltate, astfel încât să 
răspundă volumului cererii şi puterii de cumpărare a locuitorilor. Numărul societăţilor 
comerciale care operează în domeniul comerţului este ridicat, incluzând numeroase 
asociaţii familiale şi societăţi cu răspundere limitată care practică comerţul cu 
amănuntul de produse alimentare şi de alte produse de uz personal, de strictă 
necesitate. 

Situaţia societăţilor comerciale care desfăşoară activităţi în sfera comerţului 
cu amănuntul la nivelul Oraşului Răcari este prezentată sintetic în Tabelul nr. 14. 

Tabelul nr. 14. Situaţia societăţilor comerciale care activează în sectorul comerţului 
şi serviciilor la nivelul Oraşului Răcari 

Tipuri de comerţ Număr 
% din 

numărul 
total 

Întreprinderi din 
sectorul terţiar 

(servicii) 
Număr 

% din 
numărul 

total 
Comerţ cu 
amănuntul de 
produse alimentare 

41 38,68% Transport 2 6,67% 

Comerţ cu 
amănuntul de 

8 7,55% Turism 0 0,00% 
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produse non-
alimentare 
Comerţ cu 
amănuntul de 
produse mixte 

28 26,42% Depozitare 2 6,66% 

Comerţ cu ridicată de 
produse mixte 

2 1,89% Construcţii 5 16,67% 

Comerţ cu produse 
agricole 

2 1,89% 
Alte tipuri de 
servicii 

21 70,00% 

Comerţ cu bunuri 
industriale 

6 5,66%    

Alte forme de comerţ 19 17,91%    
Total 106 %  30 100% 

Sursa: Primăria Oraşului Răcari  

Din punct de vedere al distribuţiei unităţilor economice cu profil comercial, 
precum şi al distribuţiei agenţilor economici care prestează servicii, se observă o 
concentrare mai mare a acestora în zona localităţilor Răcari, Ghergani şi Mavrodin, 
atât datorită numărului mai mare de locuitori al acestor localităţi, cât şi datorită 
accesului direct al acestora la Drumul Naţional 71 şi la cele două drumuri judeţene 
711 A şi 601 A. Comerţul se reduce, în cea mai mare parte a cazurilor la vânzarea cu 
amănuntul a produselor alimentare şi non-alimentare, necesare pentru asigurarea 
unui nivel adecvat de confort locuitorilor oraşului.  

Lipsa de diversitate a micro-întreprinderilor în sectoarele non-agricole 
este o caracteristică a întregului judeţ, al cărei impact poate fi diminuat prin 
adoptarea unor măsuri adecvate de sprijinire a dezvoltării şi înfiinţării 
microîntreprinderilor în oraş. 

Unităţile economice care realizează activităţi comerciale sunt de dimensiuni 
mici şi deservesc, de regulă locuitorii comunităţilor locale în interiorul cărora sunt 
amplasate, fără a avea potenţialul sau avantajul competitiv necesare pentru a depăşi 
graniţele localităţilor pe al căror teritoriu îşi au sediul. Mai mult decât atât, agenţii 
economici de dimensiuni foarte mici, care îşi au sediul în satele aparţinătoare 
oraşului, au capacitatea de a deservi numai locuitorii localităţii respective. Chiar şi în 
aceste condiţii, accesul tuturor locuitorilor oraşului la magazine şi comercianţi se 
realizează relativ uşor, existând o distribuţie echilibrată a acestora în teritoriu.  

Agenţii economici care operează în sectorul comercial, fiind caracterizaţi de un 
volum limitat de resurse, şi de o putere de negociere scăzută, nu deţin capacitatea de 
a influenţa semnificativ dezvoltarea oraşului în cauză, motiv pentru care comerţul nu 
reprezintă principalul pilon de susţinere economică a dezvoltării Oraşului, acest statut 
revenind industriei.  
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În ceea ce priveşte sectorul serviciilor, situaţia se prezintă într-un mod 
relativ similar, numărul societăţilor prestatoare de servicii fiind relativ scăzut 
comparativ cu media la nivelul României în ceea ce priveşte mediul urban. Serviciile 
sociale sunt asigurate majoritar de instituţii publice, in timp ce serviciile sociale 
private sunt subdezvoltate pentru o localitate aparţinând mediului urban.  

Serviciile pentru populaţie (servicii de divertisment, recreaţionale, etc.) sunt 
slab reprezentate în teritoriu, însă asigură satisfacerea la un nivel adecvat necesităţile 
implicite şi explicite ale membrilor comunităţii. 

Turismul este cvasi-inexistent, evidenţiat şi de inexistenţa pensiunilor şi a 
facilităţilor de cazare, în ciuda faptului că zona se caracterizează printr-un potenţial 
turistic şi agro-turistic ridicat.  Dată fiind însă proximitatea Municipiului Bucureşti şi 
a Municipiului Târgovişte, se prezumă inexistenţa unor posibilităţi reale de dezvoltare 
a sectorului serviciilor de cazare şi a pensiunilor în viitorul apropiat, mai ales în 
condiţiile în care Oraşul Răcari poate constitui cel mult o destinaţie turistică 
intermediară pentru turişti, fiind mult mai probabil ca aceştia să prefere cazarea într-
unul dintre cele două municipii menţionate anterior. 

Iniţiativele antreprenoriale la nivel local, indiferent dacă acestea se 
adresează sectorului agricol sau sectorului non-agricol pot fi dezvoltate şi 
susţinute prin măsuri adecvate de sprijin financiar şi informaţional. În aceste 
condiţii, unităţile economice care operează în domeniul industrial, în sfera serviciilor 
şi în sfera comerţului cu amănuntul asigură un procent rezonabil din numărul de 
locuri de muncă existent la nivelul Oraşului Răcari. 

 

Agricultura  

 

Agricultura şi zootehnia reprezintă principalele ocupaţii ale locuitorilor Oraşului 
Răcari, în condiţiile în care amplasarea geografică, unităţile de relief, factorii de climă, 
calitatea solurilor ale acesteia sunt favorabile unei game variate de culturi agricole.  

Relieful de câmpie, apele cu debite însemnate folosite pentru irigaţii şi clima 
temperată, fac din agricultură un sector cu largi rezerve şi posibilităţi de valorificare. 
Distribuţia statistică a terenurilor agricole la nivelul Oraşului Răcari este prezentată în 
Figura nr. 9. 
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Figura nr. 9. Structura terenului agricol aferent Oraşului Răcari, în funcţie de 
numărul de hectare 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Suprafaţa agricolă este folosită în funcţie de condiţiile pedoclimatice. Pe lunci 
se cultivă legume şi zarzavaturi, pe pante şi terenuri slab productive cresc pomi 
fructiferi şi se cultivă viţă de vie, iar restul terenurilor sunt cultivate cu cereale, plante 
tehnice şi furajere. Legumicultura este practicată pentru consumul populaţiei sau 
pentru a asigura materia primă a fabricilor de conserve din diverse localităţi. 

Culturile dominante care alcătuiesc producţia vegetală sunt divizate între 
cereale şi plante furajere. Cele mai cultivate plante sunt porumbul şi grâul. Datorită 
condiţiilor climatice, dar mai ales caracteristicilor solului (fertilitate naturală ridicată), 
cultivarea plantelor reprezintă unul dintre factorii decisivi ai dezvoltării economice a 
orşului aflat sub incidenţă. În Oraşul Răcari, principalele culturi şi suprafeţe cultivate 
sunt reprezentate în Tabelul nr. 15. 

Tabelul nr. 15 Principalele culturi, suprafeţe cultivate şi producţii la nivelul Oraşului 
Răcari 

Cultura Suprafaţa cultivată (hectare) 
Grâu  1.088 
Orz 182 
Orzoaică 100 
Porumb  1.511 
Cartofi 420 
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Cultura Suprafaţa cultivată (hectare) 
Floarea-soarelui 456 
Sorg 8 
TOTAL 3.765 

 

Sursa: Primăria Oraşului Răcari 
 

Productivitatea agricolă este dependentă de regimul precipitaţiilor, 
tratamentul aplicat culturilor şi distribuţiei terenurilor. 

Zona viticolă în suprafaţă de 1 hectar produce anual în medie 15 tone de 
struguri, iar zona pomicolă în suprafaţă de 2 hectare produce anual 793 tone de 
fructe. 

Terenul agricol este cultivat în cadrul gospodăriilor individuale, pe parcele 
mici, în condiţii de eficienţă scăzută, practicându-se o agricultură de subzistenţă, dar 
şi în extravilan pe parcele mari, cu o eficienţă ridicată. 

Modul de exploatare a fondului funciar aflat în proprietatea localităţilor care 
alcătuiesc Oraşul Răcari este preponderent individual. La nivelul regiunii Sud-
Muntenia se observă o diminuare accentuată a suprafeţelor agricole şi reducerea 
efectivelor de animale datorită scăderii fertilităţii solului.  

Deşi există o tendinţă de mecanizare a lucrărilor agricole (creşterea numărului 
de tractoare, pluguri şi grape cu disc, combine, motocositoare, batoze), iar procentul 
populaţiei active din agricultură este relativ redus, datorită lipsei unei structuri 
organizatorice corespunzătoare care să valorifice producţia agricolă şi datorită 
structurii pedologice, agricultura devine o activitate neperformantă. 

Efectivele de animale, la nivelul Oraşului Răcari  sunt de  3.743 (capete) 
conform Tabelul nr. 16. 

Tabelul nr. 16. Efectivele de animale la nivelul Oraşului Răcari 

 Efective animale  
Bovine 441 
Porcine 861 
Ovine 1.156 
Caprine 1.069 
Cabaline 216 

Sursa: Primăria Oraşului Răcari 

Suplimentar, la nivelul oraşului se practică apicultura în gospodării. 
Produsele apicole rezultate sunt utilizate, în special, pentru consumul propriu şi 
pentru comercializare, dar în cantităţi reduse. 
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Numărul de animale existent la nivelul oraşului sugerează existenţa unui 
potenţial zootehnic ridicat în special la nivelul satelor aparţinătoare, ce poate fi 
valorificat prin crearea de noi ferme zootehnice în vecinătatea oraşului, 
generatoare de valoare adăugată pentru întreg teritoriul. 

Dezvoltarea satisfăcătoare a sectorului zootehnic şi agricol poate fi 
potenţată şi eficientizată prin dezvoltarea cunoştinţelor specifice în domeniul 
managementului agricol modern şi profesionist. 

În prezent, la nivelul oraşului există infrastructura economică necesară 
procesării produselor alimentare, reprezentată de Abatorul din localitate şi de Fabrica 
de carne, ce utilizează carne obţinută în abator, însă nu există mărci locale, 
recunoscute la nivel naţional sau regional, care să contribuie mai intens la generarea 
de valoare adăugată pe plan local. 

Existenţa unui fond funciar bine dezvoltat, al cărui potenţial poate fi 
exploatat, şi a unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării de microîntreprinderi, 
poate contribui la eficientizarea sectorului agricol, industrial şi comercial şi la 
consolidarea relaţiilor dintre agenţii economici care operează pe plan local. 

Oraşul se caracterizează printr-un ridicat potenţial agricol, care însă nu este 
exploatat în mod corespunzător, în special datorită inexistenţei unor forme organizate 
şi profesionale de practicare a agriculturii, dar şi existenţei unor utilaje şi echipamente 
uzate din punct de vedere fizic şi moral. 

Evoluţia negativă a agriculturii în perioada 2002-2012, cauzată de 
posibilităţile financiare modeste ale locuitorilor şi de reducerea substanţială a 
ajutorului acordat de către stat, poate fi oprită în cel puţin două moduri: prin investiţii 
orientate către optimizarea condiţiilor oferite de mediul natural şi prin practicarea 
unui management agricol performant. 

 

Serviciile educaţionale  
 

La nivelul tuturor localităţilor care fac parte din Oraşul Răcari există unităţi 
de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi liceal.  

În cadrul localităţilor Răcari, Ghergani, Mavrodin, Colacu şi Săbieşti 
funcţionează grădiniţe cu program normal, accesul populaţiei la acestea fiind dificil de 
realizat pentru copiii din celelalte localităţi , dată fiind vârsta foarte scăzută a copiilor 
şi absenţa unor modalităţi adecvate de transport. 

Învăţământul primar şi gimnazial este predominant la nivelul Oraşului, fiind 
mediul şcolar cel mai frecventat. Şcolile din oraş sunt: 
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• Şcoala cu clasele I-IV, localitatea Ghimpaţi; 

• Şcoala cu clasele I-VIII, localitatea Răcari; 

• Şcoala cu clasele I-VIII, localitatea Colacu; 

• Şcoala cu clasele I-VIII, localitatea Ghergani; 

• Liceul Teoretic Ion Ghica, localitatea Răcari. 

În ceea ce priveşte învăţământul superior de stat, cele mai apropiate 
universităţi de stat se află în Municipiul Bucureşti, la circa 37 kilometri şi în 
Municipiul Târgovişte la 42 de kilometri. 

Astfel, reţeaua unităţilor de învăţământ este formată din zece unităţi, dintre 
care cinci grădiniţe, o şcoală primară, trei şcoli generale şi un liceu. Populaţia şcolară 
a oraşului este de 1.256 persoane, în anul şcolar 2011-20012 din care 14,25% (179 
persoane) reprezintă preşcolari înscrişi în grădiniţe, 51,43% (646 persoane) sunt elevi, 
iar 34,32% (431 persoane) sunt liceeni.  Ponderea cea mai mare a personalului 
didactic din Oraşul Răcari este în învăţământul gimnazial (37,04%). Cadrele didactice 
din unităţile de învăţământ din oraş numără 81 de persoane, din care 8 cadre 
(09,88%) în învăţământul preşcolar, 39 cadre (60,50%) în învăţământul primar şi 
gimnazial şi 24 cadre (29,63%) în învăţământul liceal.  

Ca principali indicatori ai situaţiei şcolare reprezentativi sunt rata de absolvire 
a examenelor la nivelul clasei a VIII-a, care la nivelul fiecărei şcoli are valori de 100% 
şi rata de absolvirea a examenelor la nivelul clasei a XII-a la nivelul liceului este de 
61%. La nivelul unităţilor de învăţământ se înregistrează cazuri de abandon şcolar, 
acest fenomen negativ al educaţiei copiilor fiind determinat de diferiţi factori (situaţia 
materială, lipsa de interes susţinută inconştient sau nu de către părinţi, incapacitatea 
promovării examenelor), dar şi cazuri de absenteism. 

În cadrul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează biblioteci aferente 
acestora, dar şi o bibliotecă orăşenească Ion Ghica, care deţine un volum de carte de 
peste 23.000 de exemplare. Accesul la unităţile de învăţământ se realizează dificil, în 
ciuda existenţei unor legături rutiere, şi a unor mijloace de transport în comun de 
natura microbuzelor. 
 
Serviciile de sănătate existente la nivelul Oraşului Răcari 

 

De-a lungul timpului personalul sanitar a fost bine reprezentat la nivelul 
Oraşului Răcari. Serviciul de sănătate în anul 2012 este prezentat în Tabelul nr. 17. 

Tabelul nr. 17. Situaţia unităţilor medicale din Oraşul Răcari, în anul 2012 
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Localitate Cabinet 
medical 

Cabinet 
stomatologic 

Farmacie Alte unităţi 
medicale 

Răcari 2 1 1 2 
Ghergani 1 0 1 1 
Colacu 2 0 0 0 

Sursa: Primăria Oraşului Răcari 

În prezent, asistenţa medicală este asigurată prin cinci cabinete medicale 
individuale cu cinci cadre medicale şi cinci medici. Tot în sfera serviciilor medicale în 
oraş funcţionează două farmacii şi un modul sanitar de permanenţă care completează 
gama serviciilor medicale. La dispoziţia cetăţenilor oraşului Răcari se află şi o staţie de 
ambulanţă, ce poate asigura prim ajutor la faţa locului şi transportul persoanelor 
bolnave la cel mai apropiat spital. De asemenea, funcţionează Centrul de Asistenţă 
Medico-Socială, cu 40 de paturi, care oferă servicii persoanelor vârstnice şi fără 
adăpost. 

Faţă de anul 2002 sectorul public de sănătate s-a dezvoltat prin înfiinţarea unei 
farmacii şi a unui cabinet stomatologic. Prin urmare, serviciul de sănătate la nivelul 
Oraşului Răcari este asigurat de cinci medici de familie, un medic de familie, personalul 
medical aferent staţiei de ambulanţă, al centrului medico-social şi al farmaciei. Se 
remarcă o distribuţie a unităţilor medicale neuniformă la nivelul oraşului acestea fiind 
concentrate în localităţile Răcari, Ghergani şi Colacu, ceea ce presupune o mobilitate 
redusă şi anevoioasă, în condiţiile distribuţiei reduse a acestora şi lipsei unei reţele de 
transport în comun pentru populaţia oraşului. Astfel, se poate afirma că numărul 
medicilor şi a personalului medical este scăzut pentru suprafaţa şi populaţia oraşului. 

 

Serviciile sociale  

 

În Oraşul Răcari, asistenţa socială este asigurată de către Consiliul Local şi 
Primărie, atât în ceea ce priveşte persoanele cu handicap, cât şi în ceea ce priveşte 
copiii şi/sau persoanele fără venituri. Acest serviciu funcţionează ca departament 
distinct în cadrul Primăriei. Direcţia de Asistenţă Socială are rolul de a identifica şi de 
a soluţiona problemele sociale ale comunităţii, din domeniul protecţiei copilului, 
familiei, persoanelor singure, persoanelor cu dizabilităţi, cu venituri mici, precum şi a 
altor persoane aflate în situaţie de risc social. 

În anul 2012, de serviciul de asistenţă socială au beneficiat un număr de 842 
persoane, după cum urmează: 

• 251 persoane (93 dosare) au beneficiat de ajutor social; 
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• 549 persoane (135 dosare) au beneficiat de alocaţie de susţinere 
familială conform Legii nr. 277/2010; 

• 42 persoane (42 dosare) au beneficiat de indemnizaţii de îngrijire 
persoane cu handicap, conform Legii nr. 448/2006. 

De asemenea, au fost întocmite un număr de 186 dosare pentru acordare 
ajutor pentru încălzire locuinţă cu combustibili solizi 

În subordinea Consiliului Local se află Centrul Medico-Social, din localitatea 
Ghergani, ce are ca obiectiv ajutarea persoanelor aflate în nevoi atât din oraş, cât şi 
din alte localităţi ale judeţului Dâmboviţa. Situaţia sintetică existentă la nivelul 
oraşului Răcari este prezentată în cadrul Tabelul nr. 18. 

Tabelul nr. 18. Situaţia infrastructurii de servicii sociale existente la nivelul Oraşului 
Răcari 

Servicii Categorii Existenţa Observaţii 

Învăţământ 

Primar şi 
Gimnazial 

DA 
La nivelul oraşului există patru de unităţi de 
învăţământ primar şi gimnazial 

Liceal DA 
La nivelul oraşului există o unitate de 
învăţământ liceal 

Universitar NU 
Cele mai apropiate unităţi de învăţământ 
universitar se află în oraşele Târgovişte şi 
Bucureşti 

Altele DA 
La nivelul oraşului există cinci grădiniţe, care 
asigură formarea adecvată a preşcolarilor. 

Medicale 

Medic DA 

La nivelul oraşului există 5 medici de familie, 
care asigură serviciile medicale de bază, 
respectiv serviciile de medicină de familie 
populaţiei. 

Cabinet 
stomatologic 

DA 
La nivelul oraşului există 2 cabinete 
stomatologice, însă acestea sunt insuficiente 
în raport cu nevoile populaţiei. 

Spital NU 

La nivelul oraşului nu există spital, cele mai 
apropiate spitale fiind situate în Municipiul 
Bucureşti (35 kilometri) şi Municipiul 
Târgovişte (42 kilometri) 

Farmacii DA 
La nivelul oraşului există două farmacii, în 
localităţile Răcari şi Ghergani 

Altele DA La nivelul oraşului există un centru de 
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Servicii Categorii Existenţa Observaţii 
asistenţă medico-socială, o staţie de 
ambulanţă şi un modul sanitar de 
permanenţă. 

Sportive 

Terenuri 
sportive (de 
tenis, fotbal) 

DA 
La nivelul oraşului funcţionează baze sportive 
la nivelul unităţilor de învăţământ. 

Sală de 
sport 

DA 

La nivelul oraşului funcţionează săli de sport 
la nivelul unităţilor de învăţământ, la care se 
adaugă sala de sport a oraşului (150 de locuri) 
şi stadionul, construite de către autorităţile 
publice locale. 

Piscine NU Nu există piscine la nivelul oraşului. 

Altele 
NU Nu există alte facilităţi sportive la nivelul 

oraşului. 

Din punct de vedere al serviciilor sociale, acestea sunt suficient dezvoltate 
pentru a asigura un standard minim de confort al populaţiei, din punct de vedere al 
accesului la infrastructura educaţională, sanitară şi de recreere. 

 



ORAȘUL RĂCARI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

Strategia de Dezvoltare Locală a Orașului Răcari, Județul Dâmbovița 

Local Development Strategy of Răcari City, Dâmbovița County 

 RĂCARI CITY, DÂMBOVIȚA COUNTY 
 

89 

 

4.6 Elemente de analiză a infrastructurii 

 

4.7.1. Analiza infrastructurii de transport 

 

Datorită poziţiei fizico-geografice a oraşului, acesta dispune de o poziţionare 
optimă în raport cu reţelele de transport. Căile de comunicaţie care traversează oraşul 
sunt în strânsă legătură cu cele care converg spre şi dinspre capitala ţării. Structura 
reţelei de transport este dominată de căile rutiere şi într-o măsură mai redusă de cele 
feroviare, la care se adaugă proximitatea de cele două aeroporturi pentru zboruri 
interne şi internaţionale din municipiul Bucureşti şi oraşul Otopeni. De asemenea, 
drumurile asigură accesul în oraş, fac legătura între centrul oraşului şi localităţile 
componente, asigurând totodată şi accesul spre zonele agricole şi forestiere aflate în 
extravilanul oraşului sau în împrejurimi. 

Principale artere de circulaţie rutieră care străbat oraşul sunt: 

• Drumul Naţional 71 (Găieşti DN 7 – Târgovişte – Sinaia DN 1) străbate 
localităţile Răcari şi Mavrodin; 

• Drumul Judeţean 601 A (Limită judeţ Giurgiu – Brezoaia – Brezoaiele – 
Slobozia Moară - Răcari DN 71), legătură spre sud-vest cu localitatea 
Slobozia Moară, se desfăşoară pe teritoriul localităţii Răcari; 

• Drumul Judeţean 711 A (DJ 711 Bilciureşti – Săbieşti – Colacu – 
Ghergani – Serdanu – Pitaru – Potlogi – Corbii Mari DJ 701)), străbate 
localităţile Ghergani-Mavrodin-Colacu-Săbieşti şi este legătură spre vest 
cu localitatea Lunguleţu şi spre nord-est cu localitatea Cojasca; 

• Drumul Comunal 43 A  (Cojasca DJ 711 – Ghimpaţi – Răcari DN 71) se 
desfăşoară între localităţile Ghimpaţi şi Răcari; 

• Drumul Comunal 44 (Mereni – Stăneşti – Bălăneşti) se desfăşoară între 
localităţile Bălăneşti şi Stăneşti; 

• Drumul Comunal 48 (Ghergani DJ 711 A – Mavrodin – Bălteni – Heleşteu 
DC 42) se desfăşoară între localităţile Ghergani şi Mavrodin; 

Nu există drumuri europene sau autostrăzi care să deservească direct sau să 
fie situate în imediata proximitate a localităţilor componente a oraşului, motiv pentru 
care din punct de vedere al infrastructurii rutiere de acces, acesta reprezintă un 
dezavantaj major al oraşului, în perspectiva unei dezvoltări economice susţinute. 
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Infrastructura de transport este insuficient dezvoltată în raport cu necesităţile 
reale ale oraşului Răcari, datorită faptului că drumurile de interes naţional şi judeţean 
care traversează oraşul sunt drumuri de tranzit care fac legătura cu diferite oraşe ale 
ţării. Drumurile locale asigură, în general, legătura dintre oraş şi localităţile 
aparţinătoare, precum şi dintre oraş şi drumurile naţionale şi judeţene. 

Numărul de străzi existe la nivelul oraşului este de 96, dintre care 24 de străzi 
în localitatea Răcari, 7 străzi în localitatea Ghergani, 15 de străzi în localitatea 
Mavrodin, 18 de străzi în localitatea Colacu, 12 străzi în localitatea Săbieşti, 3 străzi în 
localitatea Bălăneşti şi 14 străzi în localitatea Ghimpaţi.  

Ponderea străzilor asfaltate, la nivelul anului 2012 este de 09,09%, pondere 
care va fi modificată odată cu finalizarea proiectului Modernizare drumuri în Oraşul 
Răcari şi localităţile componente ale acestuia, care prevede modernizarea străzilor din 
oraş. Prin urmare, ponderea majoritară este deţinută de străzile neasfaltate, ceea ce 
constituie, de asemenea, un inconvenient în dezvoltarea oraşului. Totodată, dintre 
localităţile subsumate Oraşului, localitatea Răcari prezintă cele mai ridicate şanse de 
a se dezvolta ca centru urban în peisajul Judeţului Dâmboviţa, urmând ca satele 
apar ținătoare, să devină, pe termen lung cartiere ale Oraşului. 

Pe teritoriul oraşului activitatea de transporturi de mărfuri şi călători se 
desfăşoară de către societăţile comerciale, precum şi de unităţi private care deţin 
ponderea la transportul de mărfuri. Transportul de călători reprezintă o activitate 
deosebit de importantă în cadrul unui oraş, dar din păcate, la nivelul oraşului Răcari 
acesta nu este reprezentat. Prin urmare se impune, ca pe viitor, transportul în 
comun să fie prioritizat şi soluţionat. 

Datorită poziţiei sale, oraşul are legătură la infrastructura feroviară, având 
acces la Magistrala 900, respectiv Magistrala Secundară 901 (Bucureşti Nord – Piteşti 
– Piatra Olt – Cariova)), prin halta Ghergani. Calea ferată este dublă, neelectrificată. 
Starea tehnică a reţelei ferate este în general bună. Nivelul dotărilor şi starea tehnică a 
liniei permite viteze de rulare de până la 80-120 km/h. Distribuția teritorială a căilor 
ferate se află în strânsă legătură cu configuraţia geomorfologică a terenului, în sensul 
că urmăreşte Valea Dâmboviţei.  

Se poate aprecia faptul că transportul de călători pe cale ferată este satisfăcut 
într-o mică măsură, întrucât reţeaua feroviară existentă asigură accesul direct la un 
număr redus de transporturi – doar localitatea Ghergani are haltă, ceea ce face ca în 
aceasta să staţioneze numai trenuri Regio, ceea ce subliniază faptul că transportul 
feroviar prezintă numai interes local (eventual, regional). 

Reţeaua de transport auto şi feroviară existentă nu asigură desfăşurarea 
în condiţii satisfăcătoare a activităţii economice şi comerciale, transportul 
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călătorilor şi mobilitatea forţei de muncă. 

Oraşul se află la distanţe este relativ apropiate de căile de comunicare 
aeriene. Astfel, cele mai apropiate aeroporturi destinate curselor interne şi 
internaţionale sunt Aeroportul Internaţional Bucureşti-Băneasa Aurel Vlaicu situat 
în Municipiul Bucureşti şi Aeroportul Internaţional Henri Coandă din Oraşul 
Otopeni aflate la 37 de kilometri, respectiv 38 kilometri de centrul oraşului. 

În ceea ce priveşte, transportul fluvial oraşul Răcari se află la distanţe medii 
faţă de porturile fluviale la Dunăre de la Olteniţa şi Giurgiu, respectiv 110 kilometri şi 
102 kilometri. De asemenea, faţă de Portul Constanţa, cel mai important port la Marea 
Neagră din ţara noastră, oraşul se află la o distanţă de 271 kilometri. 

 

4.7.2 Situaţia dotării tehnico-edilitare 

 

Reţeaua de apă potabilă şi de canalizare menajeră 
 

Alimentarea cu apă potabilă a oraşului Răcari este asigurată prin sistemul 
centralizat de alimentare cu apă şi prin sisteme individuale de alimentare cu apă de 
tipul fântânilor, amplasate în gospodăriile localnicilor. 

Sistemul centralizat de alimentare cu apă al localităţii Răcari cuprinde: 

• front de captare compus din două puţuri având Q=8 l/s puţ, H=20 m şi 
Ø123/4", echipate cu electropompe submersibile; 

• din puţuri apa este condusă într-un rezervor de 750 mc amplasat în 
vecinătatea frontului; 

• conducta de aducţiune dintre puţuri şi rezervor este de oţel Ø219x7 mm, L=100 
m; 

• din rezervor apa este trimisă într-o staţie de clorinare şi apoi în staţia de 
hidrofor; 

• din hidrofor apa este trimisă către consumatori prin intermediul reţelei de 
distribuţie, realizată din ţeavă de oţel Ø 6"-3". 

Frontul de captare, rezervorul şi staţia de hidrofor sunt amplasate în zona de 
nord a localităţii Răcari. Reţeaua de distribuţie este dotată cu hidranţi subterani, 
amplasaţi în locuri accesibile, pentru intervenţie în caz de incendiu. 
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Localităţile Colacu, Săbieşti, Bălăneşti, Stăneşti şi Ghimpaţi nu au sistem 
de alimentare cu apă. Locuitorii folosesc apă din fântânile de tip rural de 4-6 metri 
adâncime, ce captează apa din stratul freatic de suprafaţă. În aceste fântâni apa nu 
este permanent potabilă fiind în strânsă legătură cu cantitatea de precipitaţii căzute în 
zonă, astfel că în perioadele secetoase este deficit de apă, lipsind şi posibilităţile 
stingerii unui incendiu, în cazul unei situaţii de urgenţă. 

În ceea ce priveşte canalizarea menajeră, doar în localitatea Răcari există 
sistem centralizat de canalizare (1976-1982), unde au fost construite blocurile de 
locuinţe, celelalte localităţi utilizând latrine uscate.  

Din păcate, sistemul de canalizare menajer nu este funcţional, din cauza 
faptului că staţia de pompare nu a fost executată în totalitate, iar partea existentă a 
fost executată defectuos. 

Canalizarea pluvială presupune colectarea apelor pluviale de pe acostamentul 
străzilor principale şi secundare prin rigole adiacente, către cei mai apropiaţi emisari. 

 

Reţeaua de alimentare cu gaze naturale 

 

În prezent, Oraşul Răcari dispune de reţea de alimentare cu gaze naturale 
asigurată prin Staţia de Reglare-Măsurare amplasată în zona de periferie a localităţii 
Ghergani, racordată la Magistrala Gura-Şuţii – Bucureşti (străbate partea de sud-vest 
a oraşului).  

Lungimea reţelei de alimentare cu gaze naturale este de 78,9 kilometri, din 
care 99% sunt conducte din polietilenă, iar restul din oţel. 

Reţeaua de distribuţie de redusă presiune este formată din conducte 
îngropate, amplasate în lungul străzilor principale şi secundare. Majoritatea 
gospodăriilor individuale, precum şi obiectivele economice, administrative şi social-
culturale sunt racordate, prin branşamente individuale terminate cu posturi de 
reglare-măsurare la sistemul centralizat de distribuţie a gazelor naturale.  

Reţeaua de alimentare cu gaze naturale are o lungime totală de 25.524 
kilometri, cuprinzând 650 de gospodării racordate. Pe lângă sistemul de alimentare cu 
gaze naturale, localnicii utilizează sistemul tradiţional de încălzire, bazat pe încălzirea 
la sobe cu lemne. Lemnele sunt procurate de agenţi economici ambulanţi sau prin 
cerere directă la operatorul economic care transportă materialele la domiciliul 
locuitorului.  
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În prezent, Oraşul Răcari nu dispune de sistem centralizat de producere 
şi distribuţie a energie termice.  

Producerea energiei termice pentru încălzire se face în mod individual în 
cadrul gospodăriilor prin sobe, respectiv centrale termice pe gaze naturale. 
Încălzirea se realizează cu  combustibil solid (lemne, cărbuni în sobe) sau gaze (în 
microcentrale individuale). 

 
Reţeaua de alimentare cu energie electrică şi iluminatul public stradal 

 

Alimentarea cu energie electrică este asigurată de S.C. Electrica Muntenia – 
S.A., toate gospodăriile fiind racordate la sistemul naţional energetic. 

În cadrul Oraşului Răcari există un număr de 16 posturi de transformare care 
deservesc atât gospodăriile particulare, cât şi obiectivele administrate şi economice. 
Situaţia sistemului de alimentare cu energie electrică în toate localităţile componente 
ale oraşului este redată în Tabelul nr. 19. 

Tabelul nr. 19 Sistemul de alimentare cu energie electrică în localităţile componente 
ale Oraşului Răcari 

Localitate Post de transformare Linie electrică 

Răcari 

PT 61, PT 129, PT blocuri – din LEA 20 Kv 
Răcari 

Linie electrică aeriană de joasă 
tensiune de 0,4 Kv 

PT 62 din LEA 20 Kv Lunguleţu 
Două linii electrice aeriene de 
medie tensiune de 20 Kv 

Mavrodin 

PT 157, PT 69, PT 136 – din LEA 20 Kv 
Răcari Linie electrică aeriană de joasă 

tensiune de 0,4 Kv Două posturi de transformare 
Staţie de 110 Kv 

Ghergani 

PT bebecuţi, PT CFR, PT IUB – din LEA 20 Kv 
Răcari 

Linie electrică aeriană de joasă 
tensiune de 0,4 Kv 

PT 63, PT CAP – din LEA 20 Kv Răcari Două linii electrice aeriene de 
medie tensiune de 20 Kv Patru posturi de transformare 

Stăneşti 
PT 85 – din LEA 20 Kv Cornăţelu Linie electrică aeriană de joasă 

tensiune de 0,4 Kv Patru posturi de transformare 

Săbieşti 
PT 83 Linie electrică aeriană de joasă 

tensiune de 0,4 Kv Patru posturi de transformare 

Colacu 
PT 84 – din LEA 20 Kv Ghimpaţi 

Linie electrică aeriană de joasă 
tensiune de 0,4 Kv 

Două posturi de transformare 
Două linii electrice aeriene de 
medie tensiune de 20 Kv 
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Ghimpaţi 
PT 82, PT CAP, PT 103 Linie electrică aeriană de joasă 

tensiune de 0,4 Kv Patru posturi de transformare 

Toate posturile de transformare sunt racordate la o reţea de medie tensiune 
care este amplasată de regulă în lungul străzilor principale şi a drumurilor secundare, 
având un traseu ramificat de tip arborescent. Reţeaua de înaltă tensiune traversează 
teritoriul oraşului pe o distanţă de 4 kilometri. Pentru alimentarea cu energie electrică 
a consumatorilor locali există branşament de U – 220/380 v racordate la posturile de 
transformare mai sus menţionate. Reţelele electrice de joasă tensiune sunt realizate cu 
preponderenţă în sistem aerian – stâlpi beton şi conductori electrici, dar şi punctual 
cu cabluri electrice subterane. 

Prin urmare, alimentarea cu energie electrică se face se face din Sistemul 
Energetic Naţional prin linii electrice de joasă, medie şi înaltă tensiune (de exemplu 
LEA 20 Kv, LEA 0,4 Kv). Distribuţia energiei electrice de la posturile de transformare 
la consumatori de face prin reţeaua de joasă tensiune prin cabluri aeriene pe stâlpi 
din beton, iar traseul reţelei electrice urmăreşte trama stradală a oraşului şi cuprinde 
în general zona locuită a acestuia. 

Iluminatul public stradal există pe majoritatea străzilor principale şi 
secundare. Acesta se realizează cu corpuri de iluminat de exterior, montate pe stâlpi 
electrici din beton amplasaţi de-a lungul străzilor, comanda aprinderii şi stingerii 
iluminatului stradal se realizează prin intermediul unui punct de aprindere cu 
comandă automată prin ceas programator. 

 

Siguranţa şi ordinea populaţiei 

 

Siguranţa şi ordinea populaţiei este asigurată datorită Poliţiei Oraşului 
Răcari, Poliţiei Locale a Oraşului Răcari şi Grupei de Jandarmi, care desfăşoară o 
activitate profesională în folosul comunităţii locale, pentru asigurarea ordinii şi liniştii 
publice, actţionând în sprijinul instituţiilor statului conform legii. 

Infracţionalitatea la nivelul Oraşului este comparabilă cu cea la nivelul 
judeţului, diferenţa constând în tipul infracţiunilor, ponderea infracţională majoritară 
fiind deţinută de furtul din locuinţe, dar şi alte fapte (de exemplu tâlhăriile). Tâlhăriile 
constituie infracţiuni care, din păcate, de cele mai multe ori nu sunt raportate, cauză 
pentru care nu există un număr statistic al acestora la nivelul Oraşului.  Siguranţa şi 
ordinea publică înregistrează valori scăzute din cauza următoarelor: 

• Efectivul redus de cadre de poliţie comparativ cu întinderea şi dispersia 
teritorială a Oraşului şi a numărului de locuitori; 
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• Existenţa unor lipsuri de ordin tehnic cu privire la dotarea poliţiei; 

• Nivelul ridicat al şomajului; 

• Lipsa unui iluminat stradal adecvat şi a monitorizării traficului prin 
sisteme de supraveghere; 

Activitatea Poliţiei Oraşului Răcari se desfăşoară în contextul unui amplu 
proces de modernizare a întregii societăţi româneşti. În acest sens au fost încheiate o 
serie de protocoale, a căror scop a fost o mai bună colaborare cu instituţii, precum 
Primăria, şcoala, biserica. 

Principala problemă cu care se confruntă Poliţia şi autorităţile locale în ceea ce 
priveşte ordinea şi liniştea publică este reprezentată de creşterea stării infracţionale. 
Principalele cauze care au dus la creşterea fenomenului infracţional sunt reprezentate 
de următoarele cauze: 

• Dotarea materială precară a poliţiei; 

• Drumuri cu trafic intens şi cu risc mare de accidente; 

• Lipsa de respect faţă de lege şi faţă de normele de convieţuire socială; 

• Consumul exagerat de băuturi alcoolice. 

Confom atribuţiilor de serviciu, efectivul poliţiei pune accent pe monitorizarea 
şcolilor, pentru prevenirea faptelor antisociale şi pentru buna desfăşurare a orelor de 
curs. 

 

Serviciul de salubrizare şi managementul deşeurilor 

 

Serviciul de salubrizare şi managementul deşeurilor este asigurat de 
agentul economic S.C. Supercom S.R.L. prin contract de concesionare. Agentul 
economic asigură servicii de colectare a deşeurilor din faţa gospodăriilor, iar punctul 
de colectare al acestora este la platforma de deşeuri Titu.  

Deszăpezirea şi întreţinerea căilor publice pe timp de iarnă este realizată 
sub comanda Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU), prin Serviciul 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) şi datorită coordonării Comitetului 
Operativ cu Activitate Temporară (COAT) cu utilaje proprii din dotarea autorităţii 
locale şi prin voluntariat asigurat de către agenţii economici locali care deţin utilaje 
specifice. 
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4.7.3 Analiza reţelei de comunicaţii 

 

În Oraşul Răcari, reţeaua de telecomunicaţiilor este reprezentat de presa 
audio-vizuală şi scrisă, de serviciile de internet, serviciile de telefonie mobilă şi 
serviciile poştale. 

Presa scrisă este reprezentată prin publicaţia Ziarul Primăriei Răcari. În 
toate localităţile componente există reţea publică de cablu TV, amplasată pe stâlpi 
electrici de joasă tensiune, cu racorduri aeriene la abonaţi. Furnizorul naţional de 
televiziune este Romtelecom.  

Serviciul de telefonie fixă este asigurat printr-o centrală telefonică 
amplasată în zona centrală, împreună cu un releu de transmisie cu funcţiuni multiple 
şi o centrală digitală conectată la cablul din fibră optică subteran Slobozia-Moară - 
Târgovişte – având o ramificaţie Ghergani-Colacu. Traseul cablului din fibră optică 
este Slobozia-Moară – Răcari – Ghergani – Târgovişte, pe străzile DJ 601A – strada 
Tudor Vladimirescu – DN 71.  

Serviciile de internet  sunt asigurate prin dial-up de către Romtelecom şi 
RCS/RDS.  

Serviciile de telefonie mobilă sunt oferite de operatorii de telefonie 
Vodafone, Cosmote şi Orange, având un grad de acoperire ridicat, datorită releelor 
amplasate în localitatea Răcari, iar în localitatea Ghimpaţi operatorul Orange deţine 
ponderea gradului de acoperire datorită releului amplasat în cadrul localităţii. În 
domeniul noilor tehnologii, comunicaţiile capătă din ce în ce mai multe tendinţe 
pozitive, fiind utilizate de un număr din ce în ce mai ridicat de locuitori.  

Serviciile poştale sunt asigurate de oficiile poştale ale Direcţiei Regionale de 
Poştă Dâmboviţa. Acestea oferă locuitorilor Oraşului atât servicii tradiţionale, cât şi 
servicii informatizate de tip Western Union, Euroregio, On-line, mandate electronice. 
De asemenea, la ghişee se pot achita facturile la utilităţi – energie electrică, apă, 
telefonie fixă şi mobilă, dar se pot achita şi plăţi aferente băncilor partenere Poştei 
Române. 
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4.8 Elemente de analiză a demersurilor privind protecţia mediului 

 

4.8.1 Analiza factorilor de mediu 

 

Oraşul Răcari prezintă un patrimoniu de mediu diversificat, generator al unui 
potenţial turistic şi agroturistic deosebit. În ceea ce priveşte teritoriul Oraşului, acesta 
prezintă ca principală particularitate din punct de vedere al reliefului, faptul că acesta 
este un relief specific de câmpie, cu o altitudine de peste 140 metri, ce aparţine 
sectorului central al Câmpiei Române, respectiv Câmpia Titu.  Din punct de vedere 
geologic, la nivelul Oraşului se întâlnesc nisipuri, pietrişuri, loess.  

Din punct de vedere al biodiversităţii, teritoriul Oraşului prezintă o vegetaţie 
şi faună deosebită cu specii specifice mediului climatic în care se află – temperat 
continental. Vegetaţia prezintă o mare bogăţie de specii central-europene, formând 
asociaţii evazate: etajul stejarului brumăriu, etajul tufărişului, etajul ierburilor din poieni 
şi etajul vegetaţiei lacustre.  

În jurul teritoriului, atât pe versanţi, cât şi pe văiugile şi crovurile existente 
predomină teiul, stejarul brumăriu, salcâm, cer, gârniţă alături de care cresc şi plante 
medicinale de mare valoare, iar la marginea pădurii cresc tufărişuri de zmeură, mure, 
porumbar şi ciuperci comestibile. În ceea ce priveşte peisajul cultivat, la nivelul 
localităţilor componente ale oraşului predomină următoarele plantaţii de cultură: 
porumbişti, plantaţii de păioase şi plantaţii de floarea-soarelui.  

În pădurile şi în poienile însorite de la marginea pădurilor din localităţile 
Răcari şi Ghimpaţi creşte bujorul românesc (Paeonia peregrina) şi brânduşa galbenă – 
specii protejate prin lege. 

Fauna cuprinde numeroase animale şi păsări, dintre care amintim: raţa 
cârâitoare, raţa mare, gârliţa, găinuşa de baltă, lişiţa, nagâţul, stârcul roşu, cuc, ciuf 
de pădure, cucuvea, prigorie, lăstunul mare, pupăza, pescăruşul albastru, gheonoaie 
sură, ciocănitoare de stejar, rândunica, lăstunul de mal, codobatura albă, sfrâncioc 
roşiatic, cormoranul, egretă albă. Iar fauna sălbatică este reprezentată de următoarele 
specii de mamifere: dihor, vidră, jder de copac, nevăstuică mică, bursuc, bizam, 
căprior, mistreţ, vulpe, iepure şi reptile: ţestoasa de apă, guşter, şopârla cenuşie, 
şarpele de casă, şarpele de apă. Fauna piscicolă cuprinde speciile: caracuda, linul, 
roşioara, bibanul, crapul, plătica, şalăul, somnul. 
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Principalele resurse biologice din flora spontană valorificate economic sunt 
ciupercile, fructele de pădure şi plantele medicinale. La acestea se adaugă speciile de 
faună sălbatică de interes cinegetic valorificate prin vânătoare, precum căpriorul, 
mistreţul, iepurele, vulpea, fazanul, raţa sălbatică, potârnichea. Iar prin pescuit se 
valorifică speciile de peşti din acumulările piscicole: crap, roşioară, mreană, etc. 

Se constată astfel, existenţa unei bogate diversităţi faunistice şi floristice 
la nivelul Oraşului, ce sugerează existenţa condiţiilor de dezvoltare a vegetaţiei 
şi de construire a unor spaţii verzi amenajate, destinate petrecerii timpului liber 
de către populaţie. 

Fondul forestier aferent Oraşului Răcari este administrat de Ocolul Silvic 
Răcari şi este proprietate publică a statului din subordinea Direcţiei Silvice 
Dâmboviţa. Pădurea administrată este încadrată la Grupa I funcţională şi îndeplineşte 
funcţia de protecţie corespunzătoare categoriei de agrement-recreere.  

Pădurea reprezintă o asociaţia vegetală importantă datorită faptului că este  
furnizoare de specii de plante şi animale, materie primă, adăpost.  

Ca măsuri de protejare se impune necesitatea împăduririi tuturor 
terenurilor degradate care nu pot fi date în producţie, dar şi reînfiinţarea 
perdelelor silvice de protecţie a câmpurilor agricole, precum şi mărirea 
suprafeţei cu vegetaţie forestieră. 

Reţeaua hidrografică aferentă Oraşului Răcari este caracteristică zonei de 
câmpie cu râuri permanente şi râuri temporare, şi lacuri de dimensiuni variabile. 

• Râul Colentina; 

• Pârâul Ilfov; 

• Pârâul Baranga; 

• Iazuri piscicole 

Reţeaua hidrografică este completată de pârâuri sau torenţi, care se formează 
temporar, în perioadele în care volumul precipitaţiilor este foarte ridicat. 

 

4.8.2. Analiza factorilor de risc 

 

La nivelul teritoriului aferent Oraşului Răcari şi a localităţilor componente au 
fost identificaţi o serie de factori de risc, aceştia referindu-se la aer, sol, apele de 
suprafaţă, apele subterane şi la deşeuri. 
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Pe raza oraşului nu există surse majore de poluare şi de degradare a mediului. 
Poluarea producându-se, în special, prin deversările în cursurile de apă ale apelor 
uzate din gospodării şi a celor industriale şi prin depozitarea necontrolată a deşeurilor. 
Depozitarea deşeurilor în locuri neamenajate formează un aspect dezolant al mediului 
natural, dar are şi efecte negative asupra acestuia din cauza toxicităţii acestora. 

La nivelul judeţului Dâmboviţa există o reţea judeţeană de supraveghere a 
calităţii aerului formată din două staţii automate de monitorizare a calităţii aerului  şi 
două puncte fixe de prelevare manuală a probelor (Târgovişte şi Fieni), dar nici una 
dintre acestea nu sunt amplasate pe arealul analizat, datorită poluării reduse 
produse. 

Defrişările iraţionale practicate în păduri transformă dramatic mediul natural, 
atât din punct de vedere peisagistic, cât şi din punctul de vedere al echilibrului bio-
pedo-climatic, fondul forestier având un rol foarte important în păstrarea acestui 
echilibru. 

Zonele de risc natural existente pe teritoriul oraşului fac referire la zonele 
afectate în mod special de apă – inundaţii, băltiri, etc. Astfel,  în localitatea Răcari, din 
totalul de 601,00 hectare de izlaz, o suprafaţă de aproximativ 160 hectare este supusă 
băltirii, astfel încât în perioadele ploioase nu poate fi utilizată.  

Pentru ca astfel de situaţii să fie eliminate este nevoie de lucrări speciale de 
îmbunătăţiri funciare prin care să se înlăture băltirile, astfel încât terenul să poată fi 
redat în circuitul agricol.  

Riscurile naturale majore previzibile sunt reprezentate în special de pericolul 
de inundaţii creat în zonele adiacente văilor apelor care traversează localităţile 
Ghergani, Mavrodin şi Colacu. De asemenea, absenţa lucrărilor hidroameliorative pe 
aceste cursuri de apă meandrate şi fără diferenţe mari de cote de talveg, care să 
asigure viteza de autocurățire.  

Canalul regularizat şi îndiguit de la Ghergani nu are capacitatea necesară la 
viituri mari şi apa se revarsă peste dig, provocând inundaţii. 

Fenomenele meteorologice extreme produse pe teritoriul aferent Oraşului 
Răcari sunt reprezentate de furtuni, vijelii, secetă, îngheţ. Furtunile sunt perturbări 
severe ale atmosferei, când ating viteze ale vântului de intensitate 10 până la 12 pe 
scara Beaufort.  

Furtunile se produc cu preponderenţă în perioada caldă a anului având efecte 
negative asupra construcţiilor şi asupra arborilor. De asemenea, reţelele de alimentare 
cu energie electrică sau de telecomunicaţii pot fi afectate, ceea ce înseamnă 
întreruperea pe termen scut sau lung a acestora. Perioadele de precipitaţii ridicate pe 
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intervale scurte de timp produc inundaţii, care afectează activitatea socio-economică 
pe termen relativ scurt.  

Zona de câmpie este cea mai predispusă atât la secetă atmosferică, cât şi la 
secetă pedologică ca urmare a lipsei de precipitaţii pe perioade mai lungi de timp şi 
prin uscarea profundă a solului.  

Asocierea acestor două tipuri de secetă şi diminuarea resurselor subterane de 
apă, alături de lipsa unor sisteme de irigaţii  determină apariţia secetei agricole, care 
afectează în mod direct culturile agricole şi indirect starea economică a aşezării 
urbane. În perioada de iarnă îngheţul, căderile de zăpadă şi viscolele sunt considerate 
principalele cauzatoare de probleme, precum: îngreunarea funcţionării transportului 
şi telecomunicaţiilor, activitatea obiectivelor agricole, aprovizionările de materii prime, 
energie electrică şi gaze pentru obiectivele economice şi locuitori.  

Zona predispusă înzăpezirii, unde zăpada  este viscolită este zona DN 71, 
tronsonul Mavrodin-Ghergani-Răcari, unde traficul rutier este îngreunat ca urmare a 
acestor acestui fenomen. 

Zonarea seismică. Localităţile componente ale Oraşului Răcari se încadrează în 
zona microseismică de gradul VIII grade MSL, conform STAS 11100/I-77.  Perioada medie 
de revenire a cutremurelor de intensitate VIII este de 50 de ani, de aceea se impune 
iniţierea de măsuri specifice în caz de urgenţă. 

 

Factorul de risc - AER 
 

Poluarea aerului  sau atmosferică reprezintă orice schimbare în compoziţia 
atmosferei cauzată de prezenţa unei cantităţi suficiente de substanţe chimice care pot 
altera structura normală a atmosferei. Poluarea atmosferică reprezintă una dintre 
principalele probleme ale societăţii actuale cu efecte atât pe termen scurt, cât şi pe 
termen lung. Aceasta, în cadrul mediului urban are valori mai ridicate şi diferă în 
funcţie de unităţile industriale existente pe cuprinsul său. 

Aerul este factorul de mediu principal în transportul poluanţilor, astfel 
prioritară ar trebui să fie supravegherea calităţii atmosferei prin activitatea de 
monitoring. În Judeţul Dâmboviţa există două staţii automate de monitorizare a 
calităţii aerului, care fac parte din sistemul naţional de monitorizare a calităţii aerului, 
niciuna dintre acestea nefiind amplasată în Oraşul Răcari. 

Principalele surse de poluare ale aerului sunt reprezentate de activităţile 
economice, agricultura, construcţiile, transportul rutier, dar şi producerea energiei 
termice aferente activităţilor comerciale, instituţionale şi rezidenţiale. Poluarea 
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industrială a oraşului este reprezentată de eliberarea în mediul înconjurător a unor 
cantităţi de noxe. 

Una dintre cele mai importante surse de poluare a aerului în Oraşul Răcari o 
reprezintă traficul rutier. Poziţionarea oraşului pe drumul dintre Bucureşti şi 
Târgovişte, numărul ridicat al drumurilor de interes local şi existenţa drumului 
Judeţean 601 A fac ca oraşul să fie afectat în mod direct de traficul rutier. 

Poluarea fonică este reprezentată de zgomotul ambiental, care cuprinde 
ansamblul sunetelor nedorite, inclusiv dăunătoare rezultate din activităţile umane, 
incluzând zgomotul emis de mijloacelor de transport, de traficul rutier, cel feroviar, 
într-o măsură scăzută cel aerian şi de zgomotele de la unităţile industriale de pe 
teritoriul oraşului, dar şi din împrejurimi.  

În ultimii ani, zgomotul ambiental a devenit problemă serioasă în continuă 
creştere şi care reprezintă unul dintre factorii ce influenţează negativ starea de 
sănătate a oamenilor. Zgomotul poate deranja, afecta comunicarea sau odihna şi 
există incertitudini cu privire la multitudinea de probleme medicale pe care le poate 
produce.  

 

Factorul de risc - APĂ  
 

Principalele probleme de mediu în ceea ce priveşte apa sunt reprezentate de 
deversarea apelor menajere neepurate, de inundaţiile provocate în condiţii 
meteorologice extreme şi de băltirea apei. Reţeaua hidrografică este dominată de 
cursurile apelor Ilfov şi Colentina, care formează numeroase meandre şi bălţi (propice 
pescuitului).  

Orizontul acvifer freatic este situat la 7-13 metri adâncime, iar straturile de 
medie şi mare adâncime se află la 50-150 metri adâncime. Apele reprezintă o resursă 
naturală regenerabilă, însă vulnerabilă şi limitată, un element indispensabil vieţii, 
materie primă pentru activităţi productive, sursă de energie şi cale de transport, dar şi 
un factor determinant în menținerea echilibrului ecologic. O proprietate a apei este 
acea de transport a diferitelor reziduuri şi de dizolvarea a unora dintre acestea, prin 
acest mod se poate asigura menţinerea echilibrului ecologic al mediului, dar această 
capacitate de regenerare a resurselor de apă este limitată şi din această cauză uneori 
poate fi afectată de impurităţile transportate. 

Calitatea şi încadrarea strictă în normele de potabilitate a apei distribuite prin 
reţelele de distribuţie orăşeneşti este asigurată de unitatea care prestează serviciul de 
producere, transport şi distribuţie a apei potabile. Această unitate este autorizată să 
funcţioneze din punct de vedere sanitar. 
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O problemă deosebită se ridică în cazul localităţilor componente neracordate 
la reţelele de distribuţie cu apă potabilă, unde populaţia utilizează în exclusivitate apa 
din fântânile publice sau individuale. În funcţie de adâncimea stratului acvifer, de 
existenţa unor surse difuze de poluare organizată, de regimul precipitaţiilor, de gradul 
de asigurare de către stratul acvifer a necesarului de apă în perioadele de vârf a 
consumului, de amenajarea fântânilor (asigurarea impermeabilităţii pereţilor, a 
straturilor filtrante, etc.) se asigură sau nu încadrarea calităţii apei consumate în 
normele de potabilitate în vigoare (Legea nr. 458/2002). 

Sistemul de alimentare cu apă al Oraşului Răcari este alcătuit din sursa 
subterană, conducte de aducţiune de la captare cu refulare directă în reţeaua de 
distribuţie, complex de înmagazinare-pompare, conducte, artere majore şi reţele de 
distribuţie.  

Una din cauzele principale care afectează în mod constant calitatea apelor de 
suprafaţă şi subterane o constituie depozitarea deşeurilor menajere în locuri 
neautorizate şi în special pe malurile cursurilor de apă. Odată cu finalizarea investiţiei 
de canalizare menajeră şi racordarea unui număr cât mai mare de cetăţeni la reţeaua 
de canalizare menajeră se apreciază scăderea treptată a nivelului de poluare a pânzei 
freatice datorat infiltraţiilor apei menajere rezultate din gospodăriile populaţiei, dar şi 
din obişnuinţa de a deversa apele menajere în sistemul de colectare a apelor pluviale. 

Apele subterane prezintă o permeabilitate bună, care permite o circulaţie facilă 
a acestora. Direcţia de deplasare a apelor subterane este dinspre nord-vest spre sud-
est, corespunzător cu înclinarea generală a reliefului. În zona localităţii Colacu, în 
anul 2005 pe râul Colentina s-au produs inundaţii ca urmare a precipitaţiilor căzute 
în această perioadă de timp şi a incapacităţii albiei minore de a tranzita mai mult de 
20 mc/s. 

Conform Planului Local de Acţiune pentru Mediu – judeţ Dâmboviţa reies 
următoarele date, prezentate în Tabelul nr. 20. 

Tabelul nr. 20 Analiză de risc în ceea ce priveşte poluarea apelor la nivelul Oraşului 
Răcari 

Bazin 
hidrografic 

Cursul de 
apă 

Denumirea 
corpului de 
apă 

Potenţial 
ecologic al 
elementelor 
biologice 

Potenţial 
ecologic al 
elementelor 
fizico-
chimice 

Potenţial 
ecologic 
poluanţi 
specifici 

Stare 
chimică 

Stare 
finală 

Potenţial ecologic al corpurilor de apă de suprafaţă naturale-râuri 
Argeş Colentina Colentina: 

izvor-
intrare 

moderat moderat bun moderată bună 
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Bazin 
hidrografic 

Cursul de 
apă 

Denumirea 
corpului de 
apă 

Potenţial 
ecologic al 
elementelor 
biologice 

Potenţial 
ecologic al 
elementelor 
fizico-
chimice 

Potenţial 
ecologic 
poluanţi 
specifici 

Stare 
chimică 

Stare 
finală 

Ghimpaţi 
(Colacu) 

Potenţialul ecologic al corpurilor de apă de suprafaţă artificiale-râuri 
Ialomiţa Derivaţie 

Bilciureşti-
Ghimpaţi 

Derivaţie 
Bilciureşti-
Ghimpaţi 

Bun moderat - moderată bună 

Potenţialul ecologic al corpurilor de apă de tip lac 
Argeş Colentina Colentina – 

Intrare 
Acumulare 
Chimpaţi 
(Colacu) – 
Confluenţă 
Dâmboviţa 

moderat moderat bun moderat bună 

 
Sursa: Planul Local de Acţiune pentru Mediu, judeţ Dâmboviţa 

 

Factorul de risc - SOL 
 

Solul este definit ca stratul de la suprafaţa scoarţei terestre, format din 
particule minerale, materii organice, apa, aer şi organisme vii. Reprezintă un sistem 
foarte dinamic care îndeplineşte multe funcţii şi este vital pentru activităţile umane şi 
pentru supravieţuirea ecosistemelor. Ca interfaţă dintre pământ, aer şi apă, solul este 
o resursă neregenerabilă care îndeplineşte mai multe funcţii vitale. În cadrul Oraşului 
Răcari cele mai răspândite soluri sunt cernoziomurile levigate formate pe loess, cu 
rezerve bogate în substanţe nutritive şi un grad ridicat de fertilitate, urmate de solurile 
brun-roşcate de pădure şi de argiluvisoluri.  

Principalele procese de degradare a solului sunt reprezentate de eroziune, 
degradarea materiei organice, contaminare, compactare, pierderea biodiversităţii solului, 
scoaterea din circuitul agricol, alunecările de teren şi inundaţiile. 

Sursele de poluare ale solurilor sunt reprezentate de: 

• depunerile uscate şi umede din atmosferă; 

• depozitarea inadecvată de deşeuri şi reziduuri menajere şi industriale pe 
terenuri neamenajate corespunzător;  



ORAȘUL RĂCARI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

Strategia de Dezvoltare Locală a Orașului Răcari, Județul Dâmbovița 

Local Development Strategy of Răcari City, Dâmbovița County 

 RĂCARI CITY, DÂMBOVIȚA COUNTY 
 

104 

 

• deversarea de nămoluri, şlamuri şi ape uzate pe terenuri agricole sau de 
altă natură; 

•  chimizarea în exces a terenurilor şi culturilor agricole;  

• degradarea solului prin factori fizici a căror acţiune este favorizată de 
practici greşite (despăduriri, lipsa unor lucrări de consolidare şi apărare 
etc.);  

• poluarea cu plumb specifică pentru zonele cu trafic auto intens.  

Solurile din oraşul Răcari sunt modificate antropic în porţiunile în care există 
trafic (rutier, feroviar), unităţi industriale, ferme zootehnice, gospodării (curţi, 
construcţii), etc. Solurile predominante prezintă, în general, o vulnerabilitate scăzută 
la impactul multor agenţi poluanţi datorită capacităţii de tamponare bună. Calitatea 
solurilor este afectată de folosirea îngrăşămintelor în exces, în special în ceea ce 
priveşte conţinutul de nitraţi şi azotaţi.  

Tipurile de poluare a solurilor care se regăsesc la nivelul oraşului sunt: 

• poluarea cauzată de depozitele de deşeuri neconforme; 

• poluarea produsă de reziduuri şi deşeuri anorganice (minerale, materii 
anorganice, metale, săruri, acizi, baze); 

• poluarea cauzată de substanţe purtate de aer (hidrocarburi, etilenă, 
amoniac, dioxid de sulf, cloruri, fluoruri, oxizi de azot, compuşi cu plumb 
etc.); 

• poluarea cauzată de apele sărate din industria petrolieră, poluarea cu 
petrol. 

O altă cauză importantă de poluare a mediului este agricultura prin 
declanşarea şi favorizarea proceselor de eroziune, saturare, compactare, prin folosirea 
pesticidelor, în special a celor neselective şi utilizarea în exces a îngrăşămintelor 
chimice. Prin folosirea neraţională a pesticidelor în ceea ce priveşte modul şi cantitatea 
aplicată pot apărea efecte negative asupra calităţii solului, mai ales asupra capacităţii 
bioproductive, asupra populaţiei edafice şi a activităţii fiziologice. Utilizarea durabilă a 
solului presupune utilizarea suprafeţei necesare pentru a satisface alimentaţia 
populaţiei prezente fără a compromite posibilităţile generaţiilor viitoare de a-şi satisface 
propriile cerinţe. Gospodărirea durabilă a solului înseamnă combinarea tehnologiilor cu 
preocupările privind protecţia mediului înconjurător, astfel încât să se realizeze 
concomitent: bioproductivitatea, securitatea alimentară, menţinerea calităţii solului şi 
viabilitatea economică.  

Starea mediului ambiant şi utilizarea eficientă a resurselor naturale 
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influenţează condiţiile de creştere economică, nivelul şi calitatea vieţii populaţiei. 
Utilizarea iraţională a resurselor naturale în ultimele decenii, în primul rând, 
exploatarea intensivă a terenurilor agricole, utilizarea în agricultură şi industrie a 
tehnologiilor nocive din punct de vedere ecologic, poluarea apei şi a aerului au condus 
la reducerea productivităţii potenţialului natural şi au avut un impact distructiv asupra 
mediului ambiant, în special, asupra resurselor acvatice, aerului, solurilor şi 
biodiversităţi.  Ca principale măsuri de protecţie a solului se impun: 

• respectarea rotaţiei culturilor; 

• administrarea uniformă în raport echilibrat a îngrăşămintelor naturale şi 
chimice;  

• extinderea, promovarea şi generalizarea culturii unor soiuri şi hibrizi 
rezistenţi la atacul dăunătorilor şi bolilor; 

• executarea la timp a lucrărilor agricole şi cu tehnologie adecvat. 

Poluarea solului. În anul 2010, localitatea Ghimpaţi – zona Izvorul Fântâna 
Fetei, o conductă de transport ţiţei a suferit o avarie tehnică (coroziune) producând 
poluarea solului pe o suprafaţă de aproximativ 1,5 mp (sol uşor umectat) cu o 
cantitate de aproximativ 71 mp de ţiţei. 

Prin urmare, solul este o resursă naturală strategică reprezentând suportul 
esenţial al peisajului, care poate fi distrus rapid, fertilitatea sa putând fi refăcută prin 
măsuri adecvate într-o perioadă de ani întregi sau chiar decenii, iar reconstrucţia 
ecologică a solului, odată distrus, poate necesita chiar şi secole de refacere. Din aceste 
cauze se doreşte realizarea unor amenajări funciare specifice protecţiei solului, astfel 
încât acesta să îşi păstreze suprafeţele, calităţile şi funcţiile de-a lungul timpului. 

 

Factorul de risc – DEŞEURI 
 

Termenul de deşeuri biodegradabile desemnează atât deşeurile de la populaţie 
şi din activităţi comerciale care suferă descompunere anaerobă sau aerobă, cât şi 
deşeurile alimentare şi vegetale, hârtia şi cartonul (de calitate joasă). Deşi hârtia şi 
cartonul fac parte din grupa deşeurilor biodegradabile, este indicată reciclarea şi 
recuperarea acestora, mai ales în cazul unei calităţi ridicate, pentru atingerea 
obiectivelor propuse pentru reciclarea şi recuperarea materialelor reciclabile. În această 
categorie sunt cuprinse: 

• deşeuri biodegradabile rezultate în gospodării şi unităţi de alimentaţie 
publică; 
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• componentele biodegradabile din deşeurile stradale; 

• nămolul de la epurarea apelor uzate menajere; 

În judeţul Dâmbovița există o staţie de compostare a deşeurilor biodegradabile 
cu producerea de biogaz, compost şi instalaţiile de compostare a deşeurilor biologice 
(pentru îngrăşământ) cu o capacitate de 5.000 mc, la nivelul depozitului ecologic 
Aninoasa. La nivel local  se compostează dejecţiile animaliere cu producere de gunoi 
de grajd care se împrăştie pe sol şi se introduce sub brazdă. Ambalajele de lemn sunt 
utilizate ca şi combustibil de foc sau sunt reutilizate în gospodării.  

Impactul depozitării deşeurilor industriale asupra mediului este semnificativ, 
factorii de mediu agresaţi fiind solul, aerul, apele (de suprafaţă şi subterane). De 
asemenea o problemă importantă constă în pericolele pe care le reprezintă pentru 
sănătatea locuitorilor din zonă. Aceste probleme sunt create datorită unei gestionări 
necorespunzătoare a deşeurilor generate din procesele de producţie. 

Principalele categorii sunt: 

• hârtie şi carton din gestionarea ambalajelor, activităţi de birou, procese 
de producţie, activităţi de comercializare/depozitare; 

• mase plastice de diverse compoziţii rezultate din activităţi de ambalare, 
îmbuteliere, producţie, comercializare, activităţi de producţie 
încălţăminte, prelucrare mase plastice, producţie de ambalaje etc.; 

• materiale compozite (carton şi mase plastice, carton şi aluminiu, metal şi 
masă plastică, carton şi masă plastică şi metal), textile impregnate 
rezultate din activităţi de comercializare, activităţi de cercetare, activităţi 
de producţie; 

• cioburi de sticlă rezultate din activităţi de prestări servicii, de producţie, 
de îmbuteliere; 

• uleiuri uzate (de motor, de transmisie, de ungere, hidraulice) rezultate 
din: activităţi de prestări servicii, reparaţii mecanice auto, din activităţi 
de transport, din activităţi de transport energie electrică; 

• baterii şi acumulatori, rezultaţi din: activităţi de reparaţii mijloace auto, 
transporturi auto, transport energie electrică; 

• deşeuri de lemn, inclusiv rumeguş rezultat din activităţi de prelucrare 
lemn, producţia de ambalaje de lemn, dezafectare ambalaje lemn, 
producţia de mobilă, etc.; 
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• deşeuri metalice (bucăţi, capete) rezultate din activitatea de confecţii 
metalice, din ambalaje dezafectate, etc.; 

• deşeuri de echipamente electrice şi electronice rezultate din activităţi de 
producţie, prestări servicii, de reparaţii, comercializare produse electrice, 
electronice şi electrocasnice; 

• deşeuri din dezmembrarea vehiculelor scoase din uz; 

• anvelope uzate rezultate din activitatea de transport, producţie de 
anvelope, prestări servicii - reparaţii mecanice auto; 

• deşeuri din: construcţii şi demolări, activitatea de construcţii civile şi 
industriale. 

Deşeurile medicale sunt de tipul periculoase şi infecţioase. Acestea 
nedepozitate şi neincinerate corespunzător afectează calitatea apei, aerului şi solului, 
dar şi viaţa locuitorilor în cazul în care intră în contact direct cu acestea. 

Un alt tip de deşeuri existent  sunt deşeurile din construcţii şi demolări 
referindu-se la deşeurile rezultate din activităţi precum construcţia clădirilor şi 
infrastructurii civile, demolarea totală sau parţială a clădirilor şi infrastructurii civile, 
modernizarea şi întreţinerea străzilor. 

Tipurile de deşeuri din construcţii şi demolări sunt: deşeuri din beton, deşeuri de 
cărămizi, deşeuri de ţigle, deşeuri de materiale ceramice, deşeuri de lemn, deşeuri de 
sticlă, deşeuri de materiale plastice şi deşeuri de metale (inclusiv aliajele acestora). Există 
astfel deşeuri din construcţii şi deşeuri de pământ şi demolări. 

Responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor municipale aparţine 
administraţiilor publice locale, care individual sau prin concesionarea serviciului de 
salubrizare către un agent economic autorizat, trebuie să asigure colectarea selectivă, 
transportul, neutralizarea, valorificarea şi eliminarea definitivă a acestor deşeuri.  

Pentru ca această problemă să fie soluţionată Primăria Oraşului Răcari a 
format împreună cu alte localităţi din judeţul Dâmboviţa o asociaţie – Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară ADI Dâmboviţa pentru implementarea proiectului ISPA 
Reabilitarea colectării, transportului, tratării şi depozitelor solide în judeţul Dâmboviţa, 
pentru care a fost desemnat operator unic pentru colectarea şi transportul deşeurilor 
municipale S.C. Supercom S.A. Bucureşti, astfel gradul de acoperire cu servicii de 
salubritate este de 100%. Prin urmare, depozitarea deşeurilor menajere se face în cele 
două celule aferente depozitelor ecologice de la Aninoasa şi Titu. 
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4.8.3. Analiza zonelor verzi şi de agrement 

 

Zonele verzi  
 

Suprafaţa spaţiilor verzi în anul 2012 era de 5,11% din suprafaţa totală a 
oraşului. Spaţiile verzi sunt formate din parcuri, scuaruri (spaţii verzi de odihnă, 
delimitatoare a benzilor de circulaţie), spaţii verzi stradale, spaţiile verzi care cresc în mod 
natural pe marginea drumurilor, pe terenuri neamenajate din punct de vedere agricol. 

Spaţiile verzi reprezintă o categorie funcţională în cadrul localităţilor, al cărui 
specific este determinat atât de vegetaţie, cât şi de cadrul construit reprezentat prin dotări 
şi echipări destinate activităţilor cultural-educative, sportive sau recreative ale populaţiei. 

În teritoriul analizat în ultimii ani se constată o accentuată tendinţă de creştere 
a suprafeţelor verzi prin realizarea parcurilor şi a aliniamentelor stradale la nivelul 
oraşului. Situaţia spaţiului verde pe localităţi este evidenţiată în Tabelul nr. 21. 

Tabelul nr. 21 Situaţia spaţiilor verzi pe localităţile componenete ale Oraşului Răcari 

Localitate Număr de locuitori Suprafaţă spaţiu verde 
existent (mp) 

Răcari 2.197 80.173 
Ghergani 797 25.200 
Mavrodin 1.057 33.200 
Colacu 914 33.400 

Bălăneşti 177 11.400 
Săbieşti 462 15.400 
Stăneşti 190 16.200 
Ghimpaţi 788 27.800 

 
 
Zonele de agrement existente la nivelul Oraşului Răcari 
 

Zona de agrement reprezintă un teren, care poate include un râu, un lac 
şi/sau o pădure, dedicat şi special amenajat pentru petrecerea plăcută a timpului. 
Oraşul Răcari prin poziţia sa fizico-geografică şi a componentelor de mediu se bucură 
de existenţa mai multor zone de agrement, aflate în special în partea de nord a 
acesteia. Aceasta sunt valorificate în mod diferit, atât de administraţia publică, cât şi 
de persoane sau asociaţii private. 



ORAȘUL RĂCARI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

Strategia de Dezvoltare Locală a Orașului Răcari, Județul Dâmbovița 

Local Development Strategy of Răcari City, Dâmbovița County 

 RĂCARI CITY, DÂMBOVIȚA COUNTY 
 

109 

 

4.9. Elemente de analiză a capacităţii instituţionale a Oraşului Răcari 

 

4.9.1. Situaţia investiţiilor realizate în teritoriu anterior elaborării 
strategiei şi sursele de finanţare a acestora 
 

Situaţia investiţiilor realizate în teritoriu anterior elaborării prezentei strategii 
şi sursele de finanţare a acestora sunt prezentate în Tabelul nr. 22. 

Tabelul nr. 22. Situaţia investiţiilor în Oraşul Răcari, anterior anului 2013 

Denumire proiect Valoare -lei- Sursa de finanţare Stadiul lucrărilor 
 

Proiecte realizate prin derularea Programului finanţat prin HGR nr. 577/1997 
Modernizare DC 43 
A Răcari-Ghimpaţi 

3.422.071,36 HGR nr. 577/1997 Finalizat 

Înfiinţare sistem de 
alimentare cu apă 
cartierele Colacu, 
Săbieşti, Bălăneşti, 
Stăneşti şi 
Ghimpaţi 

5.958036,00 HGR nr. 577/1997 Realizat 40% 

 
Proiecte realizate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 – Axa 
prioritară 3, Domeniul major 3.4 

Reabilitare Liceu 
Teoretic Ion Ghica, 

Răcari 
8.994.070,33 

Program 
Operaţional 

Regional 
(cofinanţare şi 

neeligibile) 

Finalizat 

Reabilitare Şcoală 
Generală Ghergani 

9.177.112,32 

Program 
Operaţional 

Regional 
(cofinanţare şi 

neeligibile) 

Realizat 40% 

Reabilitare, 
modernizare şi 

extindere Cămin de 
bătrâni, Răcari 

3.499.564,33 

Program 
Operaţional 

Regional 
(cofinanţare şi 

În evaluare 
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neeligibile) 
 
Proiecte finanţate de către Administraţia Fondului pentru Mediu 
Îmbunătăţirea 
calităţii mediului 
prin realizare de 
spaţii verzi în 
oraşul Răcari 

999.999,00 

Administraţia 
Fondului pentru 

mediu (cofinanţare 
şi neeligibile) 

Finalizat 

Înfiinţare sistem de 
canalizare, staţie de 
epurare şi sistem 
apă potabilă şi 
staţie de pompare şi 
tratare a apei 
potabile în oraşul 
Răcari şi localităţile 
componente 
Ghergani şi 
Mavrodin 

9.000.000,00 

Administraţia 
Fondului pentru 

mediu (şi 
cofinanţare) 

Proiect Tehnic 

Panouri solare Sală 
de sport şi Liceul 
Teoretic Ion Ghica, 
Răcari 

1.000.000,00 

Administraţia 
Fondului pentru 

mediu (şi 
cofinanţare) 

În evaluare 

Panouri solare 
pentru obiectivele 
sediu administrativ 
şi Centru de 
asistenţă medico-
socială Răcari 

719.121,61 

Administraţia 
Fondului pentru 

mediu (şi 
cofinanţare şi 

neeligibile) 

Finalizat 

 
Proiect finanţat prin Programul APRDRP, Măsura 125 
Modernizare 
infrastructură 
agricolă pe 
teritoriul oraşului 
Răcari 

999.999,00 
APDRP (şi 

cofinanţare) 
Finalizat 

 
Proiecte finanţate prin Programul CNI 
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Sală sport 
2.595.774,34 

CNI (şi surse 
proprii) 

Finalizat 

Reabilitare şi 
modernizare Cămin 
Cultural Ghimpaţi 

1.916.324,12 
CNI (şi surse 

proprii) 
Finalizat 

 
Proiect finanţat prin Ministerul Muncii 
Înfiinţare Centru de 
zi pentru protecţia 
copiilor defavorizaţi, 
cartierul Stăneşti 

90.000,00 
Ministerul Muncii 

(şi cofinanţare) 
În derulare 

 
Proiecte finanţate în asociere cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa 
Reabilitare DJ 601 
A Răcari – Slobozia 
Moară 

Invetiţie Consiliul 
Judeţean 

Dâmboviţa 

Consiliul Judeţean 
Dâmboviţa 

Finalizat 

Dotarea instuţiei cu 
un autoturism 
marca Iveco pentru 
servicii de 
salubrizare 

Repartizat Consiliul 
Judeţean 

Dâmboviţa 

Consiliul Judeţean 
Dâmboviţa 

Funcţional 

Reabilitare termică 
a bisericilor din 
Răcari, instalaţii de 
încălzire centrală 

Repartizat Consiliul 
Judeţean 

Dâmboviţa 

Consiliul Judeţean 
Dâmboviţa 

Funcţional 

 
Proiecte realizate din surse proprii 
Amenajare locuri de 
joacă pentru copii 
în cartierele Răcari, 
Ghimpaţi, 
Mavrodin, Colacu, 
Săbieşti, Stăneşti 

90.000,00 Surse proprii Finalizat 

Construcţie sediu 
administrativ 
Ghimpaţi 

120.000,00 Surse proprii Finalizat 

Reabilitare Bază 
sportivă a oraşului 

461.911,00 Surse proprii Finalizat 
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Răcari 
Înfiinţare teren 
sport Stăneşti 

n/a Surse proprii Finalizat 

Reabilitare teren 
sport satul 
Ghimpaţi 

n/a Surse proprii Finalizat 

Reabilitarea şi 
modernizare 
tuturor unităţilor 
şcolare 

n/a Surse proprii Finalizat 

Înfiinţare parcare în 
oraşul Răcari 

60.000,00 Surse proprii Finalizat 

Amenajarea şi 
reabilitare trotuare 
în oraşul Răcari şi 
cartierul Ghergani 

30.000,00 Surse proprii Finalizat 

Amenajare staţie 
ambulanţă în 
oraşul Răcari 

35.000,00 Surse proprii Finalizat 

Amenajare Modul 
de intervenţie 
ambulatoriu, Răcari 

55.000,00 Surse proprii Finalizat 

Modernizare 
infrastructură 
strada Unirii-
Ghergani, strada 
Şcolii şi Strada 
Dâmboviţa, 
Mavrodin 

60.000,00 Surse proprii Finalizat 

Amenajare Adăpost 
pentru câinii 
comunitari – Cuţu 
Cuţu 

Aproximativ 
100.000,00 lei 

anual 
Surse proprii Finalizat 

Amenajare Obor 
săptămânal şi 
înfiinţare Târg 
anual 

50.000,00 Surse proprii Finalizat 

Sursa: Primăria Oraşului Răcari 
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4.9.2. Structura şi calificările aparatului propriu al Oraşului Răcari 

 

Oraşul Răcari este unitatea administrativ-teritorială de bază, care cuprinde 
populaţia urbană şi rurală reunită prin comunitate de interese şi tradiţii. În Oraşul 
Răcari îşi au sediul autorităţile administraţiei publice locale şi în general sunt grupate 
celelalte autorităţi şi instituţii publice reprezentative ale Oraşului. Rangul localităţii 
Răcari este IV, conform Legii nr. 351/2001. 

Administraţia Publică Locală a Oraşului Răcari este formată din Consiliul 
Local, ca autoritate deliberativă şi Primăria Oraşului, ca autoritate executivă. Primăria 
constituie aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local, aceasta aduce la 
îndeplinire hotărârile Consiliului şi dispoziţiile primarului, prin care sunt rezolvate 
problemele comunităţii locale. Primăria reprezintă o structură funcţională cu activitate 
permanentă, constituită din primar, viceprimar, secretar şi aparatul de specialitate al 
primarului. Compartimentele primăriei sunt reprezentate de Asistenţă Socială, 
Direcţia Tehnică şi Amenajarea Teritoriului, Direcţia Financiar-Contabilă, Poliţia 
Locală, S.P.C.E.P. 5, Serviciul Agricol şi Centrul de Asistenţă Medico-Socială, dispuse 
conform reprezentării din Figura nr. 10 

 

Figura nr. 10. Structura aparatului propriu al Primăriei Oraşului Răcari 
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Serviciile furnizate de Primăria Oraşului Răcari cetăţenilor sunt 
următoarele: 

• Eliberare certificate de urbanism, autorizaţii de construcţii, autorizaţii de 
desfiinţare; 

• Registru agricol, cadastru şi agricultură; 

• Serviciu impozite şi taxe; 

• Poliţie comunitară; 

• Administraţia domeniului public; 

• Inspecţie mediu; 

• Stare civilă; 

• Birou administraţie publică şi autoritate tutelară; 

• Protecţie civilă; 

• Evidenţă străzi; 

• Control asociaţii de proprietari; 

• Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor; 

• Relaţii cu publicul; 

• Asistenţă socială: alocaţie de stat, alocaţie pentru susţinerea familiei, 
ajutor social, ajutor social de la Uniunea Europeană – produse 
alimentare; 

• Protecţie socială; 

• Autorizare a firmelor; 

Furnizarea acestor servicii publice şi susţinerea investiţiilor sunt asigurate 
prin Bugetul Primăriei. Din cauza resurselor financiare relativ reduse în comparaţie cu 
nevoile de investiţii ale oraşului, aceasta a apelat la credite (bancare).   

O soluţie de viitor pentru finanţarea proiectelor ulterioare o reprezintă 
atragerea de resurse financiare nerambursabile şi/sau dezvoltarea de parteneriate, 
pentru a putea asigura un volum al numerarului satisfăcător, pentru susţinerea 
implementării unor proiecte de anvergură, cu impact economic, ecologic şi social pe 
termen lung pentru populaţia oraşului.  
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4.9.3. Prezentarea structurilor asociative în care Oraşul Răcari este 
membru 

 

Pe teritoriul Oraşului Răcari funcţionează mai multe instituţii locale, care îşi 
pun amprenta, într-o măsură mai mare sau mai mică asupra dezvoltării economice, 
culturale şi sociale a acestuia. Pot fi identificate următoarele instituţii locale: 

• Primăria Oraşului Răcari; 

• Consiliul Local Răcari; 

• Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară - ADI Dâmboviţa; 

• Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmboviţa. 

Primăria şi Consiliul Local sunt implicate intens în procesul de dezvoltare a 
comunităţii locale, prin dezvoltarea de iniţiative şi obţinerea de fonduri pentru 
realizarea şi implementarea proiectelor de infrastructură menite să sporească nivelul 
de trai şi calitatea vieţii pentru locuitorii oraşului aflat sub incidenţă. Primăria şi 
Consiliul Local sunt constituite şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 
215/2001/A, având atribuţiile prevăzute la Articolul 36 din legea menţionată. 

Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară sunt organizaţii de drept privat, 
apolitice şi non-guvernamentale, care au rolul de a reprezenta interesele persoanelor 
afiliate. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt o formulă agreată de 
autorităţile administraţiei publice locale pentru a furniza în comun servicii publice 
aflate în propria responsabilitate. Prin asociere, autorităţile administraţiei publice 
locale pot asigura un standard de calitate mai ridicat serviciilor publice furnizate 
cetăţenilor din colectivităţile locale membre. Acest instrument vine să compenseze 
insuficienţa fondurilor aflate la disponibilitatea administraţiei locale şi a personalului 
specializat în atragerea unor finanţări sau chiar imposibilitatea de a răspunde 
condiţiilor impuse de criteriile de eligibilitate prevăzute în programele operaţionale. 

Obiectivele specifice ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Apa 
Dâmboviţa" urmăresc creşterea gradului de conştientizare şi informare a autorităţilor 
administraţiei publice locale privind beneficiile conferite de asocierea unităţilor 
administrativ teritoriale, stimularea asocierii unităţilor administrativ teritoriale pentru 
creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor publice locale furnizate în comun, şi a 
realizării unor proiecte de dezvoltare viabile, de interes zonal şi regional. 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară – ADI Dâmboviţa are ca principal 
obiectiv Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în 
judeţul Dâmboviţa. 
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PARTEA II: ANALIZA SWOT A POTENŢIALULUI DE DEZVOLTARE A 
ORAŞULUI RĂCARI 

 

Ulterior elaborării analizei – diagnostic a Oraşului, pornind de la informaţiile 
obţinute, se vor identifica, în continuare, principalele elemente caracteristice ale 
Oraşului sub formă de puncte tari/slabe (interne Oraşului) şi de oportunităţi/riscuri 
(externe Oraşului) pentru fiecare dintre domeniile economice, ecologice şi sociale 
identificate anterior. Punctele forte şi slabe, oportunităţile şi ameninţările vor fi 
transpuse ulterior în direcţii strategice de dezvoltare a Oraşului pentru perioada 2014-
2020.  

Astfel, pentru fiecare element analizat din prezentarea Oraşului: prezentarea 
geografică şi fizică, populaţia, patrimoniul de mediu, patrimoniul arhitectural şi 
cultural, resursele disponibile, economia locală, infrastructura, demersurile privind 
protecţia mediului, capacitatea instituţională, precum şi pentru alte elemente 
identificate  cu privire la entitatea analizată, a fost realizată analiza SWOT prezentată 
mai jos: 

 

5.1  Analiza SWOT la nivelul teritoriului 

Analiza SWOT la nivelul TERITORIULUI 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

 Poziţionarea avantajoasă a 
Oraşului: în proximitatea 
Municipiilor Bucureşti şi Târgoviş-
te, în centrul Câmpiei Române, la 
o distanţă relativ redusă faţă căile 
de transport aeriene şi feroviare şi 
cu acces direct la infrastructura 
rutieră ce face legătura între cele 
două municipii; 

 Accesul direct la Drumul 

 Dispunerea răsfirată a 
localităţilor componente, 
caracterizată printr-o distanţă 
moderată între acestea şi prin 
caracterul „insular”; 

 Inexistenţa unor puncte de 
comunicare navale sau aeriene, la 
nivelul teritoriului dar şi a 
transportului combinat în cadrul 
Oraşului; 
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Naţional 71, Drumurile Judeţene 
711A şi 601 A şi la Drumul 
Comunal 43A, Drumul Comunal 
44 şi Drumul Comunal 48 
precum şi accesul la 
infrastructura feroviară de 
transport (Magistrala Feroviară 
900 şi Magistrala Feroviară 
Secundară 901), care în ciuda 
nivelului scăzut de mobilitate a 
acesteia, poate contribui la 
dezvoltarea şi consolidarea 
iniţiativelor antrepre-noriale la 
nivelul Oraşului;  

 Distanţa relativ mică faţă de căile 
de comunicare aeriene (38 km 
faţă de Aeroportul Internaţional 
Aurel Vlaicu şi 37 km faţă de 
Aeroportul Internaţional Henri 
Coandă), fapt ce facilitează 
deplasarea persoanelor străine şi 
a investitorilor către Oraş; 

 Existenţa unor condiţii minime 
de infrastructură, care 
favorizează dezvoltarea şi 
relansarea mediului economic şi 
de afaceri şi crearea de noi locuri 
de muncă la nivelul Oraşului; 

 Existenţa unor resurse 
însemnate de teren arabil şi 
păşuni, care creează premisele 
dezvoltării fermelor individuale; 

 Existenţa unor soluri fertile, de 
tipul cernoziomurilor, ce creează 
premisele favorabile dezvoltării 
activităţilor agricole; 

 Existenţa unei zone extinse de 

 Existenţa unor dificultăţi de 
mobilitate ale locuitorilor 
Oraşului, datorate modului de 
dispunere a localităţilor şi a 
inexistenţei rutelor regulate de 
legătură între acestea; 

 Existenţa unor zone agricole 
neutilizate la potenţialul maxim al 
acestora, care pot fi valorificate 
prin prestarea unui management 
modern la nivelul exploataţiilor 
agricole şi forestiere situate în 
aria de acoperire a Oraşului; 

 Existenţa unei reţele hidrografice 
complexe, care, pe fondul climei şi 
volumului crescut de precipitaţii 
în anumite perioade, poate 
produce inundaţii şi care impune 
necesitatea practicării unui 
management modern şi 
profesionist, pentru a preveni 
fenomenele naturale negative care 
pot influenţa Oraşul, de genul 
inundaţiilor; 

 Existenţa unei predispoziţii 
pentru apariţia perioadelor 
secetoase la nivelul Oraşului, ca 
urmare a condiţiilor climatice; 

 Existenţa unor resurse naturale 
puţin diversificate şi limitate; 

 Lipsa de productivitate în 
desfăşurarea activităţilor agricole, 
care poate fi contracarată numai 
prin practicarea raţională şi 
profesionistă a agriculturii şi prin 
asumarea unui management 
modern al exploataţiilor agricole 
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pădure, care creează un potenţial 
pentru dezvoltarea activităţilor 
turistice şi antreprenoriale în 
domenii non-agricole; 

 Existenţa unui relief omogen şi 
favorabil dezvoltării fermelor 
individuale, orientate în special în 
domeniul zootehnic, şi mai puţin 
în domeniul agricol; 

 Existenţa unei infrastructuri 
relativ dezvoltată, ce permite 
dezvoltarea industriei şi serviciilor 
pentru populaţie; 

 Existenţa unui fond funciar 
agricol valoros cu pretabilitate 
mai ales la arabil, alcătuit din 
soluri brun roşcate de pădure şi 
cernoziomuri deosebit de 
favorabile culturilor agricole; 

 Existenţa unei clime de tip 
temperat-continental, care 
favorizează activităţile agricole şi 
zootehnice; 

 Existenţa unui fond piscicol 
variat, cu importanţă economică 
pentru dezvoltarea sectorului 
piscicol; 

 Existenţa a cinci amenajări 
piscicole, situate pe pârâul 
Baranga, care favorizează 
dezvoltarea sectorului piscicol, şi 
crearea de noi locuri de muncă în 
piscicultură; 

 Existenţa unei faune şi a unei 
vegetaţii diversificate, datorată 
tipului de climă, suprafeţelor 

şi prin măsuri active de 
combatere a degradării solului; 

 Riscul crescut de inundaţii la 
nivelul Oraşului, în perioadele cu 
fenomene meteorologice extreme; 

 Insuficienta preocupare şi 
informare a organelor locale şi a 
populaţiei în domeniul apărării şi 
combaterii fenomenelor de 
inundaţii sau secetă; 

 Inexistenţa unor specii de plante 
şi animale protejate, incluse în 
situl NATURA 2000, care să facă 
parte din patrimoniul natural al 
Oraşului şi să concură la 
dezvoltarea potenţialului agro-
turistic al zonei; 

 Inexistenţa ariilor naturale 
protejate şi a siturilor de 
importanţă comunitară şi 
avifaunsitică, capabile să susţină 
relansarea turistică a Oraşului; 

 Mobilitatea feroviară redusă, în 
ciuda existenţei a unei halte în 
localitatea Ghergani; 

 Inexistenţa unei rute directe de 
transport între aeroporturile 
situate la marginea Municipiului 
Bucureşti şi localităţile Oraşului 
Răcari; 

 Inexistenţa unor mijloace de 
transport în comun cu rute fixe 
care să facă legătura între Oraşul 
Răcari şi Oraşul Târgovişte. 
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extinse de pădure şi prezenţei 
cursurilor de apă. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Exploatarea intensă a resurselor 
naturale de care dispune Oraşul 
(existenţa unor suprafeţe agricole 
propice, clima temperat-
continentală, potenţialul solar 
ridicat, terenuri şi clădiri aflate în 
administrarea Oraşului, etc.), în 
special prin dezvoltarea 
iniţiativelor antreprenoriale 
individuale; 

 Exploatarea intensă a 
suprafeţelor agricole, care poate 
contribui în continuare la 
generarea de valoare adăugată la 
nivelul Oraşului, dacă este 
realizată în mod profesionist şi 
modern; 

 Înfiinţarea parcurilor fotovoltaice 
şi a sistemelor de cogenerare a 
energiei electrice din surse 
neregenerabile, dat fiind 
potenţialul foarte ridicat al 
regiunii; 

 Dezvoltarea infrastructurii de 
telecomunicaţii şi transport la un 
nivel care să permită susţinerea 
unei activităţi economice, 
industriale şi comerciale intense; 

 Valorificarea potenţialului 
energetic solar existent la nivelul 
Oraşului prin dezvoltarea unor 
microîntreprinderi la nivelul 

 Degradarea treptată a mediului, 
sub influenţa practicării unui 
management agricol defectuos; 

 Deteriorarea infrastructurii de 
transport, ca urmare a lipsei 
fondurilor pentru întreţinerea 
acesteia, dar şi ca urmare 
subdimensionării a reţelei rutiere 
în raport cu volumul traficului 
rutier existent la nivelul Oraşului; 

 Schimbarea elementelor carac-
teristice teritoriului, ca urmare a 
regionalizării, sau ca urmare a 
concretizării tendinţei de 
dispariţie a unora dintre 
localităţile aparţinătoare, pe 
fondul depopulării (Stăneşti, 
Bălăneşti). 
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acesteia care să valorifice aceste 
surse; 

 Extinderea suprafeţei carosabile a 
drumurilor judeţene ce deservesc 
localităţile incluse în cadrul 
Oraşului; 

 Extinderea zonelor periurbane  
aferente Municipiilor Bucureşti şi 
Târgovişte, susceptibilă să pro-
ducă pe termen lung îmbunătăţiri 
în ceea ce priveşte infrastructura 
existentă la nivelul localităţii; 

 Extinderea şi diversificarea 
sectorului piscicol la nivelul 
localităţii. 

5.2  Analiza SWOT la nivelul populaţiei 

Analiza SWOT la nivelul POPULAŢIEI 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

 Existenţa unui nivel ridicat al 
populaţiei apte de muncă, 
formate din persoane cu spirit 
antreprenorial şi cu potenţial de 
ocupare în industrie, agricultură, 
sectorul comercial, dar şi în 
sectorul serviciilor; 

 Existenţa unei rate relativ 
scăzute a analfabetismului, care 
facilitează dezvoltarea proceselor 
instructiv educative; 

 Existenţa unui număr relativ 

 Existenţa unei rate a şomajului 
calculată la populaţia ocupată, 
foarte ridicată, care poate fi 
combătută prin încurajarea 
demersurilor antreprenoriale şi a 
activităţilor generatoare de 
valoare adăugată; 

 Existenţa unui proces scădere 
demografică, provenit atât dintr-
un spor natural negativ, cât şi 
dintr-un sold migrator negativ, 
care poate fi atenuat prin 
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ridicat de persoane care deţin 
cunoştinţe şi competenţe în 
domeniul industrial, comercial 
şi agricol, care pot spori valoarea 
adăugată la nivelul Oraşului, prin 
activităţile desfăşurate; 

 Existenţa unor unităţi de 
învăţământ capabile să asigure 
instruirea populaţiei, de la nivel 
de grădiniţă, până la nivel primar, 
gimnazial şi liceal, astfel creând 
premisele pentru desfăşurarea 
unor activităţi instructiv-
educative pe tot parcursul vieţii 
pentru locuitori; 

 Existenţa unei ponderi 
majoritare a populaţiei aptă de 
muncă, comparativ cu populaţia 
vârstnică şi cea tânără, fapt ce 
este susceptibil să asigure o 
stabilitate demografică pe termen 
mediu şi lung; 

 Proximitatea Municipiului 
Târgovişte şi a Municipiului 
Bucureşti, care asigură locuri de 
muncă pentru un procent 
semnificativ din personalul 
salariat rezident al Oraşului. 

intensificarea valorii adăugate la 
nivelul Oraşului şi prin creşterea 
calităţii vieţii locuitorilor; 

 Existenţa unui număr foarte mare 
de persoane inactive, nedeclarate 
ca şomeri, care poate fi diminuat 
prin încurajarea demersurilor 
antreprenoriale  şi a activităţilor 
generatoare de valoare adăugată; 

 Inexistenţa posibilităţilor de 
informare şi instruire a populaţiei 
active cu privire la oportunitatea 
iniţierii unei afaceri; 

 Existenţa unui număr ridicat de 
persoane implicate în agricultura 
de subzistenţă sau care se află în 
şomaj voluntar, care pot să 
dobândească cunoştinţe speciali-
zate pentru iniţierea unor afaceri 
individuale, sau pentru des-
chiderea fermelor individuale; 

 Inexistenţa oportunităţilor de 
angajare pe piaţa locală a muncii, 
fiind necesară impulsionarea 
acestui sector; 

 Existenţa unei tendinţe de 
îmbătrânire a populaţiei care 
poate fi contracarată prin măsuri 
de atragere a tinerilor în oraş, 
prin sprijin acordat pentru 
dezvoltarea iniţiativelor antrepre-
noriale şi pentru deschiderea 
fermelor şi afacerilor individuale; 

 Existenţa unei ponderi superioare 
a populaţiei îmbătrânite (peste 60 
de ani) în comparaţie cu 
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populaţia tânără (sub 18 ani); 

 Dezvoltarea demografică inegală 
între localităţile Oraşului, fapt ce 
face ca 2 dintre cele 8 localităţi 
(Stăneşti şi Bălăneşti) să fie 
expuse unor fenomene mai acute 
de lipsă a locurilor de muncă sau 
a investiţiilor locale. 

 Existenţa unui grad de 
îmbătrânire a populaţiei Oraşului 
mai ridicat decât media la nivelul 
judeţului, fapt ce  accentuează 
tendinţa de depopulare pe termen 
mediu şi lung. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Crearea de noi locuri de muncă la 
nivelul Oraşului, prin sprijinirea 
constituirii activităţilor genera-
toare de valoare adăugată 
individuale şi a microîntreprinde-
rilor; 

 Realizarea de campanii de 
informare şi conştientizare a 
populaţiei cu privire la 
posibilitatea iniţierii unor 
demersuri antreprenoriale;  

 Sprijinirea persoanelor inactive în 
procesul de înregistrare la AJOFM 
Dâmboviţa, prin informare şi 
consiliere, pentru a fi luaţi în 
evidenţă şi pentru a se asigura 
astfel sporirea şanselor de 
identificare a oportunităţilor de 
angajare; 

 Organizarea, cu sprijinul 

 Accentuarea exodului populaţiei 
către Municipiul Bucureşti sau 
către Municipiul Târgovişte în 
căutarea unui loc de muncă 
stabil, care poate fi stopat prin 
stabilizarea şi impulsionarea 
pieţei muncii locale sau prin 
informare asupra oportunităţilor 
antreprenoriale;  

 Părăsirea localităţilor din cadrul 
Oraşului de către populaţia 
tânără, în scopul finalizării 
studiilor, fără ca ulterior să aibă 
loc revenirea acestora în 
localitate; 

 Creşterea ponderii muncii fără 
forme legale, cu efecte negative 
asupra pieţei muncii, economiei 
locale şi asistenţei sociale în 
perspectivă, fapt subliniat de 
numărul foarte ridicat al 



ORAȘUL RĂCARI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

Strategia de Dezvoltare Locală a Orașului Răcari, Județul Dâmbovița 

Local Development Strategy of Răcari City, Dâmbovița County 

 RĂCARI CITY, DÂMBOVIȚA COUNTY 
 

123 

 

autorităţilor locale şi al 
instituţiilor de învăţământ de 
cursuri de calificare şi recalificare 
a persoanelor aflate în căutarea 
unui loc de muncă; 

 Extinderea activităţilor 
industriale, dată fiind existenţa 
unei forţe de muncă calificată, 
competentă şi cu experienţă 
profesională relevantă în 
majoritatea domeniilor 
industriale; 

 Implicarea mai accentuată a 
cetăţenilor în iniţiativele de 
interes local; 

 Consilierea persoanelor inactive, a 
şomerilor de lungă durată, a 
şomerilor voluntari şi a grupurilor 
sociale defavorizate, în scopul 
asigurării inserţiei acestora pe 
piaţa muncii; 

 Intensificarea legăturilor de 
comunicaţii cu Municipiul 
Bucureşti şi cu Municipiul 
Târgovişte, suceptibilă să 
contribuie la creşterea mobilităţii 
forţei de muncă şi la reducerea 
numărului de şomeri; 

 Extinderea zonelor periurbane ale 
Municipiului Bucureşti şi ale 
Muncipiului Târgovişte, fapt ce 
creează noi oportunităţi de 
angajare în domeniul 
construcţiilor pentru populaţia 
activă din Oraşul Răcari; 

populaţiei aflată în şomaj 
voluntar sau al populaţiei 
inactive; 

 Inexistenţa unor perspective reale 
de dezvoltare a sectorului 
serviciilor şi a turismului pe 
termen scurt, ce contribuie la 
acutizarea şomajului de lungă 
durată; 

 Ineficienţa sistemului de ajutorare 
socială a categoriilor eligibile, 
reflectată în scăderea graduală a 
nivelului de trai al locuitorilor 
Oraşului; 

 



ORAȘUL RĂCARI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

Strategia de Dezvoltare Locală a Orașului Răcari, Județul Dâmbovița 

Local Development Strategy of Răcari City, Dâmbovița County 

 RĂCARI CITY, DÂMBOVIȚA COUNTY 
 

124 

 

5.3 Analiza SWOT la nivelul patrimoniului de mediu, arhitectural şi 
cultural 

 

Analiza SWOT la nivelul PATRIMONIULUI DE MEDIU, ARHITECTURAL ŞI 
CULTURAL 

Puncte forte Puncte slabe 

 Existenţa unei bogate diversităţi 
floristice şi faunistice la nivelul 
Oraşului, ce sugerează existenţa 
condiţiilor de dezvoltare a 
vegetaţiei şi de construire a unor 
spaţii verzi amenajate destinate 
petrecerii timpului liber; 

 Existenţa unor suprafeţe întinse 
de pădure, a 3 cursuri de apă 
curgătoare şi a 5 amenajări 
hidrotehnice pe pârâul Baranga, 
precum şi existenţa spaţiilor verzi 
şi a aliniamentelor stradale din 
toate cele 8 localităţi, care 
contribuie în mod hotărâtor la 
calitatea foarte bună a aerului din 
Oraş, dar care pot fi valorifi-cate şi 
din punct de vedere turistic; 

 Existenţa unor importante 
elemente de patrimoniu 
arhitectural şi cultural (aşezări 
vechi, situri arheologice, biserici, 
cimitire, Conacul şi Capela 
Familiei Ion Ghica, etc), a căror 
restaurare sau consolidare poate 
spori valoarea patrimoniului 
cultural local; 

 Existenţa unor resurse naturale 

 Starea de degradare incipientă 
sau avansată în care se găsesc 
unele dintre elementele de 
patrimoniu, ca urmare a lipsei 
fondurilor necesare pentru 
restaurarea acestora, care poate fi 
soluţionată prin investiţii în acest 
domeniu; 

 Inexistenţa unor trasee turistice 
recunoscute, care să includă şi 
obiectivele existente la nivelul 
Oraşului (Siturile arheologice de 
la Colacu şi Mavrodin – Bisericile 
cu rang de monumente istorice – 
Conacul Ion Ghica – Capela Ion 
Ghica – Zidul de incintă de la 
Ghergani); 

 Inexistenţa ariilor protejate, dar şi 
a celor incluse în situri NATURA 
2000; 

 Inexistenţa speciilor de vegetaţie 
şi faună protejate la nivel 
comunitar, local, naţional; 

 Lipsa de vizibilitate a iniţiativelor 
locale în domeniul culturii şi 
artelor; 

 Existenţa unui număr redus de 
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(depozite loessoide, pietrişuri şi 
nisipuri, ape freatice, etc.) a căror 
extragere şi prelucrare în mod 
profesionist poate crea 
oportunităţi de ocupare şi de 
generare de valoare adăugată la 
nivelul Oraşului; 

 Existenţa unui număr ridicat de 
biserici şi construcţii foarte 
vechi, care au statut de 
monument istoric, care prin 
promovare corespunzătoare, pot 
constitui rampa de relansare a 
turismului local. 

cămine culturale la nivelul 
Oraşului, dar şi a altor instituţii 
culturale; 

 Existenţa redusă a spaţiilor 
adecvate de depozitare a 
reziduurilor şi resturilor 
menajere; 

 Gradul redus de acoperire al 
sistemelor de canalizare în 
majoritatea localităţilor şi a celor 
de preluare a apelor reziduale şi 
menajere, care produce deservicii 
mediului. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Sporirea vizibilităţii elementelor 
de patrimoniu natural, cultural şi 
arhitectural din cadrul Oraşului, 
inclusiv prin renovarea acestora şi 
prin includerea lor în circuitul 
turistic sau în categoria 
monumentelor istorice sau de 
patrimoniu protejat; 

 Sporirea veniturilor administraţiei 
publice locale, ca urmare a 
creşterii numărului de vizitatori ai 
elementelor de patrimoniu 
cultural şi creşterea în acest fel a 
posibilităţilor de investire în 
restaurarea şi conservarea 
acestora; 

 Valorificarea potenţialului ener-
getic solar existent la nivelul 
Oraşului, reducând astfel 
impactul industriei energetice 
clasice asupra consumului de 

 Accentuarea deteriorării 
elementelor de patrimoniu 
cultural şi arhitectural, care 
necesită restaurare imediată; 

 Degradarea mediului, în special în 
ceea ce priveşte calitatea solului 
şi a aerului, ca urmare a 
infrastructurii reduse de 
gestionare a deşeurilor, care poate 
fi combătută prin tratarea 
adecvată a solului şi respectiv 
prin crearea de spaţii verzi. 
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resurse şi asupra mediului, 
inclusiv prin sprijinirea acelor 
iniţiative antreprenoriale care 
înglobează măsuri în acest, dar şi 
prin cursuri de formare cu 
module în domeniul protecţiei 
mediului; 

 Sporirea dimensiunii şi anvergurii 
evenimentelor culturale de la nivel 
local, la nivel regional sau chiar 
naţional, sporind vizibilitatea 
Oraşului şi atractivitatea acesteia 
pentru persoanele pasionate de 
cultură; 

 Adoptarea unor măsuri de 
eficienţă energetică la nivelul 
construcţiilor aparţinând 
instituţiilor publice, prin 
efectuarea de audituri energetice şi 
optimizări ale consumurilor de 
energie; 

 Valorificarea potenţialului solar şi 
al celui de cogenerare a energiei 
electrice din biomasă, fiind redus 
astfel gradul de utilizare a 
combustibililor fosili şi nivelul 
gazelor cu efect de seră emise în 
atmosferă. 

5.4 Analiza SWOT la nivelul resurselor disponibile 

Analiza SWOT la nivelul RESURSELOR DISPONIBILE 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 
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 Existenţa unor resurse 
neregenerabile, regenerabile şi 
permanente; 

 Existenţa unor factori de mediu 
variaţi, alcătuiţi din terenuri 
agricole, păduri, păşuni, ape 
subterane şi de suprafaţă, 
susceptibili să asigure echilibrul 
natural la nivelul Oraşului şi să 
menţină sub control nivelul de 
poluare. 

 Existenţa solurilor brun-roşcate 
de pădure şi a cernoziomurilor – 
soluri propice pentru culturi 
agricole, în special pentru 
legumicultură; 

 Existenţa unor importante 
resurse de subsol neregenerabile 
reprezentate de, loess, pietrişuri, 
nisipuri, hidrocarburi petroliere; 

 Existenţa unor resurse naturale 
regenerabile reprezentate de 
potenţialul solar şi de biomasă, 
fapt ce creează noi oportunităţi de 
producţie a energiei din surse 
regenerabile; 

 Existenţa unui fond forestier 
încadrat la grupa I funcţională, cu 
funcţie de protecţie corespunză-
toare categoriei de agrement-
recreere. 

 Cantitatea redusă a resurselor de 
subsol neregenerabile; 

 Inexistenţa proiectelor de investiţii 
prin care să fie valorificate resursele 
regenerabile de care dispune Oraşul 
(proiecte de creare a parcurilor 
fotovoltaice sau a instalaţiilor de 
producere a energiei pe bază de 
biomasă şi biogaz); 

 Existenţa braconajului; 

 Inexistenţa unor arii naturale 
protejate şi a unor specii de 
vegetaţie şi faună protejate prin lege 
care să asigure perpetuarea acestora 
şi menţinerea numărului ridicat al 
exemplarelor; 

 Existenţa unor zone vulnerabile la 
incendiu în cadrul pădurilor situate 
în vecinătatea; 

 Inexistenţa investitorilor în 
dezvoltarea capacităţilor de energie 
produsă din surse regenerabile. 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Elaborarea proiectelor de investiţii 
prin care să fie valorificate 
resursele regenerabile existente la 

 Nevalorificarea potenţialului 
energetic regenerabil al Oraşului, 
datorită inexistenţei resurselor 
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nivelul Oraşului; 

 Elaborarea proiectelor specifice de 
investiţii energetice, prin 
valorificarea biomasei, întrucât 
energia termică obţinută are 
costuri mai mici în raport cu 
combustibilii fosili; 

 Elaborarea de planuri de 
exploatare raţională a resurselor 
naturale neregenerabile; 

 Crearea de parteneriate public-
private, în scopul valorificării 
potenţialului energetic al 
localităţii; 

 Identificarea unor modele de 
optimizare a consumului de 
resurse interne ale Administraţiei 
Publice Locale şi de management 
eficient al activelor sale. 

financiare necesare dezvoltării 
unor capacităţi de producţie a 
energiei din surse regenerabile; 

 Extincţia speciilor care trăiesc în 
habitatul natural al Oraşului 
Răcari, ca urmare a 
nesancţionării corespunzătoare a 
braconajului; 

 Creşterea cheltuielilor cu energia 
la nivelul administraţiei publice, 
ca urmare a scumpirii 
combustibililor fosili, rezultată în 
urma nevalorificării potenţialului 
energetic regenerabil al localităţii. 

  

 

5.5 Analiza SWOT la nivelul economiei locale 

 

Analiza SWOT la nivelul ECONOMIEI LOCALE 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

 Existenţa unui număr moderat 
de agenţi economici, care acoperă 
în cvasi-totalitate necesităţile popu-
laţiei deservite;  

 Numărul ridicat al resurselor 
umane specializate şi formate, 
capabile să desfăşoare activităţi 
agricole şi non-agricole 

 Accesul redus la consultanţă şi la 
informaţii privind posibilităţile de 
lansare şi finanţare a unei activităţi 
economice, care poate fi contracarat 
prin activităţi de informare şi 
conştientizare; 

 Insuficienţa agenţilor economici 
furnizori de locuri de muncă stabile 
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profesioniste şi eficiente; 

 Existenţa unui nivel ridicat al 
populaţiei apte de muncă, 
formate din persoane cu spirit 
antreprenorial şi cu potenţial de 
ocupare în industria uşoară, în 
industria alimentară şi textilă, în 
agricultură, sectorul comercial, dar 
şi în sectorul serviciilor;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Existenţa unui număr relativ 
ridicat de persoane care deţin 
cunoştinţe şi competenţe în 
domeniul agricol, care pot spori 
valoarea adăugată la nivelul 
Oraşului, prin perfecţionarea 
cunoştinţelor în domeniul agricol; 

 Existenţa unei forţe de muncă 
calificată, cu experienţă 
profesională în domeniul producţiei 
industriale, care poate desfăşura 
activităţi lucrative la nivelul 
potenţialilor agenţi economici care 
decid să se relocheze la nivelul 
Oraşului Răcari; 

 Concentrarea activităţilor 
agricole în domeniul cultivării 
plantelor, pe fondul existenţei 
unor condiţii pedo-climatice care 
favorizează această ramură 
agricolă; 

 Existenţa mai multor 
întreprinderi productive, 
industriale, care generează 
diversitate pentru forţa de muncă 
şi asigură mare parte din numărul 
de locuri de muncă existente la 

pentru populaţie, care poate fi 
impulsionată prin sprijinirea 
iniţiativelor antreprenoriale; 

 Slaba diversificare a activităţilor 
economice (în special în domeniile 
turismului, serviciilor, transportu-
rilor, depozitării, etc.) în cadrul 
Oraşului, care poate fi impulsionată 
prin sprijinirea iniţiativelor 
antreprenoriale; 

 Lipsa resurselor materiale care să 
faciliteze angajarea specialiştilor în 
agricultură în stadiul actual (slaba 
eficienţă economică a exploatărilor 
agricole nu permite angajarea în 
proporţii ridicate a specialiştilor); 

 Lipsa resurselor financiare necesare 
sprijinirii investiţiilor în cadrul 
Oraşului; 

 Existenţa disfuncţiilor în exploatarea 
amenajărilor de îmbunătăţiri 
funciare; 

 Slaba dotare tehnică a tuturor 
sectoarelor economice, fiind necesare 
în acest sens investiţii masive 
destinate sporirii productivităţii şi a 
numărului de locuri de muncă; 

 Gradul redus de utilizare a 
amenajărilor de irigaţii; 

 Existenţa unor disfuncţii în lucrările 
de întreţinere şi reparaţii în 
amenajările pentru desecări 
(decolmatări, curăţire vegetaţie): 

 Existenţa suprafeţelor amenajate cu 
lucrări de irigaţii şi desecări 
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nivelul Oraşului.  

 Existenţa unei ponderi ridicate a 
terenului arabil în suprafaţa 
agricolă; 

 Existenţa unor resurse naturale 
importante – terenuri arabile de 
calitate superioară (clasele I şi II de 
calitate) favorabile dezvoltării 
sectorului agricol vegetal; 

 Performanţe la culturi vegetale 
(cereale, legume, plante tehnice); 

 Existenţa amenajărilor de 
îmbunătăţiri funciare: irigaţii, 
desecări; 

 Nivelul satisfăcător de dezvoltare 
a sectorului economic la nivelul 
Oraşului, datorat proximităţii 
municipiilor Bucureşti şi 
Târgovişte, nivel comparabil media 
naţională în ceea ce priveşte 
numărul şi puterea financiară a 
agenţilor economici; 

 Existenţa unui număr relativ 
ridicat de întreprinderi, inclusiv 
de dimensiuni mijlocii şi mari, care 
concentrează majoritatea locurilor 
de muncă la nivelul Oraşului; 

 Existenţa unor programe de 
finanţare a proiectelor de 
valorificare a surselor 
regenerabile de energie; 

 Existenţa unor condiţii favorabile 
desfăşurării în mod deosebit a 
turismului de week-end, a 
turismului sportic, a turismului 
religios, a turismului istoric şi a 

insuficient valorificate sau degradate; 

 Mecanizarea redusă a activităţilor 
agricole; 

 Dimensiunea redusă a exploataţiilor 
agricole individuale în medie de 3,0 
hectare fiecare, ca urmare a aplicării 
legii fondului funciar; 

 Existenţa unui management 
neperformant, ponderea mare a 
agriculturii de subzistenţă; 

 Lipsa de diversitate a micro-
întreprinderilor în sectoarele non-
agricole; 

 Inexistenţa investiţiilor străine la 
nivelul Oraşului, care pot fi atrase în 
condiţiile în care mediul economic 
devine mai atractiv  sau în situaţia în 
care un alt sector economic este 
relansat; 
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turismului de tranzit, cu impact 
favorabil asupra stării economiei 
locale; 

 Existenţa unui potenţial turistic 
amplificat de existenţa obiectivelor 
de patrimoniu, dar şi de elementele 
de patrimoniu natural existente la 
nivelul localităţilor arondate 
Oraşului Răcari. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Relansarea economică a Oraşului 
prin intermediul valorificării 
oportunităţilor de accesare a 
fondurilor europene 
nerambursabile de către agenţii 
economici şi de către autorităţile 
publice locale, rezultate în urma 
activităţilor de instruire şi 
formare; 

 Înfiinţarea unui centru de 
informare şi consiliere cu privire 
la avantajele şi etapele înfiinţării 
unei firme, în care să activeze 
personal special pregătit în acest 
sens; 

 Înfiinţarea unui centru de 
informare şi promovare turistică, 
concomitent cu includerea 
Oraşului în cadrul circuitelor 
turistice naţionale; 

 Dezvoltarea şi valorificarea 
potenţialului de promovare a 
produselor ecologice şi a formelor 
de energie regenerabilă; 

 Construirea şi dezvoltarea de 

 Creşterea şi mai accentuată a 
numărului de şomeri, care poate fi 
combătută prin crearea de locuri de 
muncă şi de oportunităţi de 
ocupare; 

 Dependenţa populaţiei active de 
dinamica economiei Municipiului 
Bucureşti, sau a Muncipiului 
Târgovişte; 

 Lipsa de motivaţie a persoanelor 
pentru iniţierea unor noi afaceri în 
localitate, care poate fi eliminată 
prin acordarea de sprijin acestora; 

 Lipsa unui cadru legal pentru 
protejarea producţiei agricole 
interne; 

 Slaba informare a agricultorilor cu 
privire la normele europene privind 
agricultura; 

 Slaba reprezentare a serviciilor de 
consultanţă privind oportunităţile 
de investiţii existente la nivelul 
Oraşului; 

 Incapacitatea de a identifica şi 
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micro-întreprinderi; 

 Diversificarea sectorului 
serviciilor, prin înfiinţarea de noi 
firme care să acopere această 
nevoie socială şi care să 
contribuie la reducerea ratei 
şomajului;  

 Valorificarea potenţialului natural 
prin practicarea unui turism 
prietenos faţă de mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

utiliza surse de finanţare externă 
pentru demararea unor afaceri, 
datorată inclusiv lipsei de 
cunoştinţe la nivelul persoanelor 
din teritoriu; 

 Lipsa de abilităţi şi de creativitate a 
antreprenorilor, care poate fi 
compensată prin activităţi de 
informare şi prin cursuri de 
formare; 

 Compromiterea culturilor agricole, 
ca urmare a inundaţiilor sau a 
acţiunii altor factori naturali; 

 Intensitatea crizei economice; 

 Existenţa unui deficit de umiditate 
climatic care se resimte în perioada 
vară-toamnă şi uneori primăvara; 

 Reducerea încasărilor şi generarea 
lipsei de profitabilitate pentru 
activităţile comerciale, ca urmare a 
scăderii puterii de cumpărare a 
populaţiei şi a numărului acesteia; 

 Falimentul agenţilor economici care 
operează în sectorul industrial sau 
comercial, ca urmare a lipsei cererii 
pentru bunurile produse sau 
comercializate sau ca urmare a 
penuriei de materii prime; 

 Insuficienţa măsurilor de prevenire 
a poluării industriale (pentru aer, 
apă şi sol). 
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5.6 Analiza SWOT la nivelul infrastructurii 

 

Analiza SWOT la nivelul INFRASTRUCTURII (de transport, edilitară, socială) 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

 Accesul direct la Drumul Naţional 
71, Drumurile Judeţene 711A şi 601 
A şi la Drumul Comunal 43A, 
Drumul Comunal 44 şi Drumul 
Comunal 48 precum şi accesul la 
infrastructura feroviară de 
transport (Magistrala Feroviară 
900 şi Magistrala Feroviară 
Secundară 901), care în ciuda 
nivelului scăzut de mobilitate a 
acesteia, poate contribui la 
dezvoltarea şi consolidarea 
iniţiativelor antrepre-noriale la 
nivelul Oraşului;  

 Distanţa relativ mică faţă de căile de 
comunicare aeriene (38 km faţă de 
Aeroportul Internaţional Aurel 
Vlaicu şi 37 km faţă de Aeroportul 
Internaţional Henri Coandă), fapt ce 
facilitează deplasarea persoanelor 
străine şi a investitorilor către Oraş; 

 Distanţe relativ reduse faţă de 
porturile fluviale de la Dunăre – 
Giurgiu şi Olteniţa; 

 Existenţa unor condiţii minime de 
infrastructură, care favorizează 
dezvoltarea şi relansarea mediului 
economic şi de afaceri şi crearea de 
noi locuri de muncă la nivelul 
Oraşului; 

 Servicii de transport interurban şi 
pentru turism insuficient dezvoltate; 

 Gradul redus de modernizare al 
drumurilor comunale şi procentul 
ridicat al drumurilor neasfaltate; 

 Inexistenţa transportului combinat la 
nivelul Oraşului; 

 Inexistenţa unui acces direct la o 
autostradă sau o altă modalitate de 
transport de mare viteză; 

 Inexistenţa unor căi de acces directe 
către căile de comunicaţie aeriene 
(cele două aeroporturi aparţinătoare 
de municipiul Bucureşti); 

 Inexistenţa unui serviciu de 
transport local care să facă legătura 
cu regularitate cu Municipiul 
Bucureşti; 

 Inexistenţa unui sistem de 
supraveghere video, fapt ce permite 
apariţia unor fenomene infracţionale 
frecvente la nivelul localităţii; 

 Dezvoltarea slabă a sistemului de 
alimentare cu apă şi canalizare a 
apelor uzate; 

 Existenţa gospodăriilor care dispun 
de canalizare prin fose septice 
necorespunzătoare; 
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 Existenţa unei reţele de alimentare 
cu gaze naturale; 

 Existenţa parţială a sistemului de 
alimentare cu apă şi canalizare a 
apelor uzate; 

 Existenţa surselor de apă necesare 
pentru acoperirea cerinţelor de 
apă a tuturor folosinţelor racordate 
din Oraş; 

 Existenţa unui centru de tip after-
school la nivelul teritoriului; 

 Existenţa sistemului de alimentare 
cu energie electrică; 

 Existenţa parţială a iluminatului 
public pe toate străzile localităţilor 
componente ale Oraşului; 

 Asigurarea siguranţei şi ordinii 
populaţiei prin poliţia de 
proximitate; 

 Existenţa serviciului de salubritate 
la nivelul Oraşului; 

 Nivelul ridicat de acoperire a 
reţelei de comunicaţii (presa 
audio, televiziune locală, internet, 
telefonie fixă şi mobilă, poştă)  la 
nivelul Oraşului; 

 Existenţa unei reţele de unităţi de 
învăţământ formate din grădiniţe, 
şcoli primare şi gimnaziale şi o 
unitate de învăţământ liceal; 

 Existenţa învăţământului liceal de 
stat, ce poate constitui un element 
de atracţie pentru forţa de muncă 
tânără din regiunile limitrofe; 

 Distanţa relativ redusă faţă de un 

 Inexistenţa unei staţii de epurare şi 
tratare a apelor reziduale; 

 Dotarea hidroedilitară slabă a 
localităţilor Oraşului;  

 Calitatea necorespunzătoare a apelor, 
ca urmare a gradului redus de 
echipare cu dotări hidroedilitare; 

 Foraje pentru captarea apei 
subterane nefuncţionale (înnisipate, 
neutilizate din cauza costurilor 
ridicate); 

 Existenţa unor lucrări de apărare 
împotriva inundaţiilor cu grad incert 
de securitate; 

 Neutilizarea corespunzătoare a 
sistemului de monitorizare (camere de 
supraveghere video) a populaţiei în 
vederea asigurării siguranţei şi ordinii 
publice; 

 Efectivul redus de cadre de poliţie în 
raport cu necesităţile publice; 

 Neacoperirea în totalitate a 
teritoriului localităţilor componente în 
ceea ce priveşte reţeaua de 
comunicaţii; 

 Inexistenţa învăţământului superior 
de stat la nivelul localităţilor 
subsumate Oraşului; 

 Existenţa lipsurilor la nivelul 
sistemului de sănătate, cauzate de 
lipsa fondurilor pentru investiţii în 
infrastructura fizică şi în dotări 
specifice; 

 Distribuţia în teritoriu a unităţilor de 
învăţământ nu permite accesul facil 
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centru universitar de învăţământ 
public; 

 Existenţa unor tendinţe de 
dezvoltare a sistemului public de 
sănătate în ultimii ani; 

 Existenţa unor servicii sociale 
dezvoltate, capabile să satisfacă 
necesităţile populaţiei; 

 Existenţa unei infrastructuri 
sportive reprezentată prin terenuri 
sportive (stadion) şi săli de sport în 
cadrul unităţilor de învăţământ. 

la sistemul de învăţământ; 

 Inexistenţa unui spital sau 
ambulatoriu care să deservească 
populaţia Oraşului, coroborată cu 
insuficienţa facilităţilor sanitare, 
raportată la numărul de localităţi 
subsumate Oraşului; 

 Existenţa unei reţele de unităţi 
sanitare în sistemul public care 
asigură serviciile medicale pentru 
populaţie; 

 Inexistenţa unui număr de cabinete 
stomatologice şi a ambulatorii de 
specialitate la nivelul Oraşului; 

 Existenţa unui număr redus de 
personal în sistemul public de 
sănătate, care nu asigură numărul 
mediu de personal medical la 
numărul de populaţie recomandat de 
Uniunea Europeană; 

 Servicii comunitare insuficient 
dezvoltate pentru persoanele 
vârstnice/cu handicap şi pentru 
victime ale violenţei domestice; 

 Activitate culturală restrânsă şi un 
număr redus de instituţii culturale; 

 Capacitatea redusă a infrastructurii 
sportive, care se regăseşte în special 
la nivelul unităţilor de învăţământ; 

 Inexistenţa spaţiilor de agrement şi 
de distracţie la nivelul localităţii, care 
restricţionează demersurile de 
atragere a turiştilor şi vizitatorilor în 
localitate. 

 



ORAȘUL RĂCARI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

Strategia de Dezvoltare Locală a Orașului Răcari, Județul Dâmbovița 

Local Development Strategy of Răcari City, Dâmbovița County 

 RĂCARI CITY, DÂMBOVIȚA COUNTY 
 

136 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Dezvoltarea infrastructurii de 
telecomunicaţii şi transport la un 
nivel care să permită susţinerea unei 
activităţi economice şi comerciale 
intense; 

 Posibilitatea obţinerii finanţării din 
fonduri europene nerambursabile şi 
guvernamentale pentru proiecte care 
privesc infrastructura de transport şi 
tehnico-edilitară; 

 Existenţa unui potenţial ridicat 
pentru extinderea, modernizarea şi 
realizarea sistemului centralizat de 
alimentare cu apă şi canalizare; 

 Posibilitatea obţinerii de fonduri în 
vederea finanţării proiectelor care 
vizează utilizarea surselor 
regenerabile de energie; 

 Înlocuirea sau reabilitarea 
sistemelor de încălzire cu energie 
regenerabilă: eoliană sau solară pe 
baze noi tehnologice şi manageriale; 

 Valorificarea potenţialului intelectual 
al elevilor, prin încurajarea 
demersurilor creative ale acestora şi 
prin informare cu privire la 
modalităţile de iniţiere a propriilor 
afaceri; 

 Dezvoltarea activităţilor care privesc 
motivarea elevilor în direcţia 
valorificării culturii; 

 Folosirea mijloacelor tehnice actuale 
pentru îmbunătăţirea procesului 
didactic şi auto-didactic, prin 
ameliorarea modului de prezentare, 

 Deteriorarea infrastructurii de 
transport, ca urmare a condiţiilor 
meteorologice extreme şi a lipsei 
fondurilor pentru întreţinerea 
acesteia; 

 Posibile dificultăţi în asigurarea 
cofinanţării proiectelor de reabilitare 
a infrastructurii; 

 Scăderea calităţi surselor de apă din 
Oraş ca urmare a menţinerii 
actualilor factori poluatori; 

 Creşterea vulnerabilităţii la inundaţii 
ca urmare a menţinerii claselor de 
importanţă actuale ale lucrărilor 
existente specifice acestui domeniu; 

 Menţinerea gradului redus al 
existenţei reţelelor de canalizare şi 
instalaţii de epurare a apelor uzate, 
ce favorizează poluarea pânzei de apă 
subterană; 

 Menţinerea gradului redus de 
alimentare cu apă în sistem 
centralizat, ce favorizează exploatarea 
necontrolată a sursei de apă 
subterană; 

 Gradul redus de dezvoltare a 
sistemului de alimentare cu apă şi 
canalizare, ce influenţează negativ 
standardul de viaţă al locuitorilor 
Oraşului; 

 Creşterea dezinteresului pentru 
educaţie, precum şi reducerea 
nivelului calitativ al învăţământului; 

 Politica de salarizare existentă în 
domeniul educaţional care poate avea 
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reducerea timpului de 
transmitere/asimilare a 
informaţiilor, îmbunătăţirea 
comunicării dintre 
profesor/instituţie şi elev, sporirea 
numărului de surse de informare şi 
documentare; 

 Dezvoltarea activităţilor educative 
care să stimuleze înclinaţia spre 
cultură a populaţiei tinere; 

 Dezvoltarea şi sprijinirea 
programelor de formare profesională 
continuă pentru asistenţii sociali. 

influenţe negative pentru cadrele 
didactice tinere (salarizare, condiţiile 
din şcoli, locuinţe); 

 Numeroasele schimbări legislative de 
la nivelul sistemului de învăţământ; 

 Finanţarea redusă a sistemului de 
învăţământ; 

 Dezinteresul cetăţenilor faţă de 
elementele culturale; 

 Reducerea gradului de atractivitate a 
sistemelor publice de 
sănătate/învăţământ pentru tinerii 
medici/profesori; 

 Subfinanţarea sistemului medical 
public; 

 Scăderea gradului de atractivitate a 
sistemului public de sănătate pentru 
tinerii medici; 

 Scăderea calităţii serviciilor medicale 
publice; 

 Degradarea treptată a infrastructurii 
sociale, ca urmare a lipsei fondurilor 
şi a investiţiilor în acest sector de 
activitate. 

 

5.7  Analiza SWOT la nivelul demersurilor privind protecţia mediului 

 

Analiza SWOT la nivelul demersurilor privind PROTECŢIEI MEDIULUI 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

 Existenţa unui nivel al poluării, 
situat sub cotele maxime admise; 

 Existenţa unor spaţii industriale 

 Nivelul relativ ridicat al poluării 
atmosferice generată de intensitatea 
traficul rutier şi de activităţile 
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reduse, ca activităţi şi dimensiuni; 

 Clasă generală de calitate moderată 
a cursurilor de apă curgătoare; 

 Existenţa unei reţele hidrografice 
complexe, formate din ape de 
suprafaţă (râuri, lac) şi ape 
subterane (pânze freatice şi straturi 
acvifere); 

 Existenţa solurilor brun-roşcate de 
pădure şi a cernoziomurilor; 

 Existenţa unui program de 
monitorizare a apelor de suprafaţă şi 
a surselor de poluare a apelor; 

 Realizarea anuală a studiilor privind 
calitatea apelor din bazinul 
hidrografic Dâmboviţa cuprinzând 
apele de suprafaţă şi subterane; 

 Realizarea anuală a unui inventar a 
emisiilor de poluanţi în atmosferă; 

 Existenţa unor relaţii pozitive cu 
factorii interesaţi în procesul 
educaţional privind protecţia 
mediului – la nivel de şcoală; 

 Existenţa listei monumentelor 
istorice care conferă protecţie 
patrimoniului cultural; 

 Amplasarea Oraşului în vecinătatea 
capitalei, unde se află instituţii 
specializate în domeniul culturii. 

 

 

 

 

industriale şi productive desfăşurate 
de agenţii economici; 

 Poluarea apei dată de deversarea 
apelor menajere neepurate şi de 
inundaţiile provocate în condiţii 
meteorologice extreme; 

 Poluarea cursurilor de apă curgătoare 
ca urmare a deversării apelor 
neepurate în acestea; 

 Existenţa zonelor supuse riscului de 
inundaţii, în perioade cu fenomene 
meteorologice extreme; 

 Existenţa infiltraţiilor în pânza 
freatică şi a capacităţii insuficientă a 
sistemului de canalizare; 

 Evacuări de ape menajere de la 
gospodării individuale în fose septice 
de tip uscat, susceptibile să provoace 
infestări ale pânzei freatice şi ale 
solului; 

 Inexistenţa zonelor viabilizate – 
echipate cu reţele de apă şi canal şi 
surse de apă independente pentru a 
putea fi utilizate în caz de dezastru 
natural; 

 Existenţa unor fenomene de erodare 
la nivelul albiilor cursurilor de apă, 
care necesită execuţia de lucrări 
hidrotehnice; 

 Existenţa unor diguri de apărare 
contra inundaţiilor care nu 
corespund clasei de importanţă; 

 Inexistenţa amenajărilor corespunză-
toare de pe malurilor cursurilor de 
apă din localitate; 
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 Poluarea solurilor în zonele afectate 
de activităţi antropice (unităţi 
industriale şi direct productive, reţele 
de comunicaţii, şantiere de 
construcţii, gospodării, etc.); 

 Folosirea îngrăşămintelor în 
agricultură – nitraţi şi azotaţi; 

 Încadrarea Oraşului Răcari în lista 
zonelor vulnerabile la poluarea cu 
nitraţi din judeţul Dâmboviţa; 

 Practicarea unor activităţi agricole 
neprofesioniste, ce acţionează ca un 
factor declanşator al proceselor de 
eroziune, saturare şi compactare; 

 Inexistenţa unei staţii de sortare a 
deşeurilor menajere, ce favorizează 
depozitarea necontrolată a acestora, 
în spaţii care nu sunt special 
amenajate în conformitate cu normele 
europene de referinţă; 

 Inexistenţa unei platforme de deşeuri 
proprii la nivelul Oraşului – deşeurile 
sunt transportate la platforma de 
deşeuri a Oraşului Titu; 

 Educaţia ecologică redusă de regulă 
doar la nivelul unităţilor de 
învăţământ; 

 Suprafaţa insuficientă a spaţiilor 
verzi intravilane; 

 Lipsa şi/sau deteriorarea perdelelor 
forestiere de protecţie şi a spaţiilor 
verzi; 

 Lipsa resurselor financiare necesare 
întreţinerii, restaurării, reabilitării, 
conservării patrimoniului cultural. 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Existenţa fondurilor europene şi 
guvernamentale în vederea finanţării 
proiectelor privind protecţia mediului; 

 Existenţa fondurilor în vederea 
finanţării proiectelor de reabilitare a 
spaţiilor verzi, a parcurilor sau pentru 
înfiinţarea unora noi, precum şi 
pentru reabilitarea peisagistică a 
clădirilor; 

 Organizarea unor campanii de 
informare şi conştientizare a 
cetăţenilor privind protecţia mediului, 
colectarea selectivă, reciclarea, etc.; 

 Valorificarea terenurilor degradate 
sau a spaţiilor virane prin ocuparea 
acestora cu spaţii verzi plantate şi 
prin promovarea investiţiilor de 
interes public; 

 Extinderea ariei de acţiune a 
operatorilor de salubrizare la nivelul 
localităţilor componente. 

 Neimplicarea locuitorilor Oraşului 
Răcari în campanii de încurajare a 
modalităţilor de reducere a poluării, 
precum şi reticenţa acestora cu 
privire la procesele de reciclare şi 
colectare selectivă a deşeurilor; 

 Poluarea şi degradarea solului prin 
acţiunea de depozitare a deşeurilor 
menajere şi industriale pe platforme 
neamenajate; 

 Amplificarea poluării aerului datorită 
traficului rutier şi activităţilor 
industriale desfăşurate la nivelul 
Oraşului Răcari; 

 Creşterea nivelului de poluare pentru 
spaţiul urban, cauzat de praf şi 
pulberi sedimentabile provenite de la 
activităţile din sectorul construcţiilor, 
ce poate fi combătut prin amenajarea 
de spaţii verzi şi de recreere pentru 
locuitorii Oraşului; 

 Nerespectarea în totalitate a 
prevederilor legale în vigoare privind 
protecţia mediului de către agenţii 
economici; 

 Necorelarea planificării de mediu cu 
cea de amenajare a teritoriului cu alte 
programe care conţin şi componenta 
de mediu. 
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5.8  Analiza SWOT la nivelul capacităţii instituţionale 

 

Analiza SWOT la nivelul CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

 Integrarea Oraşului Răcari în 
cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ADI Dâmboviţa şi a 
Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Apa Dâmboviţa; 

 Existenţa unei comunităţi locale 
puternice, formată în jurul 
Consiliului Local, al Primăriei, 
Bisericii şi instituţiilor de 
învăţământ; 

 Existenţa unui compartiment 
distinct constituit la nivelul 
Primăriei Oraşului Răcari care să 
acţioneze ca Unitate de 
Implementare a Proiectelor finanţate 
din surse de finanţare externe. 

 Existenţa a numeroase proiecte de 
investiţii implementate de către 
autorităţile publice locale, cu scopul 
dezvoltării integrate a Oraşului. 

 Implicarea redusă a autorităţilor 
publice locale în asociaţii sociale la 
nivelul Oraşului; 

 Implicarea redusă a cetăţenilor în 
promovarea iniţiativelor locale; 

 Existenţa unor competenţe 
instituţionale insuficient dezvoltate, 
orientate spre implementarea 
proiectelor de dezvoltare locală. 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Aprofundarea competenţelor în 
vederea accesării fondurilor 
europene nerambursabile; 

 Implementarea de proiecte în 
parteneriat între autorităţile publice 
locale şi entităţi private/alte 
autorităţi publice; 

 Absenţa resurselor financiare 
pentru a accesa fonduri şi de a 
identifica surse de finanţare 
capabile să asigure dezvoltarea 
Oraşului; 

 Apariţia redundanţelor, filtrajului 
şi distorsiunilor, în absenţa unui 
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 Dobândirea de competenţe în 
vederea animării teritoriului şi a 
sporirii vizibilităţii Oraşului; 

 Atragerea investitorilor şi a 
persoanelor capabile să susţină 
dezvoltarea durabilă a Oraşului; 

 Constituirea de parteneriate public – 
private la nivel local, în serviciile de 
interes general, de utilitate publică 
(alimentare cu apă, salubritate, etc.); 

 Promovarea instituţională, ca 
modalitate de atragere a noi 
investitori în Oraş. 

sistem informaţional bine 
conturat la nivelul structurilor 
asociative. 
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PARTEA III: STUDIU DE ANALIZĂ A PERCEPŢIEI LOCUITORILOR 
ORAŞULUI RĂCARI PRIVIND PRIORITĂŢILE ŞI PERSPECTIVELE DE 

DEZVOLTARE LOCALĂ STRATEGICĂ 

 

Această secţiune a Strategiei de Dezvoltare Locală vizează prezentarea, analiza 
şi interpretarea studiului privind percepţia locuitorilor Oraşului Răcari asupra 
priorităţilor şi perspectivelor de dezvoltare ale zonei. Partea III grupează contextul 
economic şi social care determină necesitata elaborării acestui studiu de percepţie, 
tipul de studiu elaborat (pe bază de chestionare) împreună cu prezentarea, analiza şi 
interpretarea chestionarelor, precum şi concluziile rezultate în urma studiului 
întreprins. Pe baza acestui studiu se va diagnostica viabilitatea rezultatelor, acestea 
urmând a fi corelate cu potenţialul de dezvoltare al Oraşului şi cu priorităţile 
strategice propuse spre implementare în perioada 2014-2020. 

 

6.1 Contextul economic şi social ce determină necesitatea elaborării 
studiului de percepţie a populaţiei Oraşului Răcari privind priorităţile 
şi perspectivele de dezvoltare locală 

 

Elaborarea studiului de percepţie a populaţiei Oraşului Răcari privind 
priorităţile şi perspectivele de dezvoltare locală a fost determinată de contextul 
economic şi social existent la nivelul oraşului, caracterizarea succintă a acestuia fiind 
prezentată în continuare. 

Contextul economic care a determinat necesitatea elaborării studiului de 
percepţie poate fi definit de următoarele coordonate:  

• existenţa la nivelul oraşului a unor sectoare economice relativ dezvoltate 
(industria, comerţul, etc.), dar şi a unora insuficient dezvoltate (servicii, 
turism, etc.), care, per ansamblu, nu generează valoare adăugată în 
proporţii suficiente pentru a asigura sustenabilitatea întregii comunităţi 
locale; 

• numărul redus al locurilor de muncă şi a posibilităţilor de obţinere a unor 
venituri de natură să asigure un nivel de trai optim locuitorilor oraşului; 

• slaba dezvoltare a unor sectoare economice (servicii, turism), ce 
restricţionează posibilităţile de dezvoltare economică ale oraşului; 
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• existenţa unor resurse economice nevalorificate la adevăratul lor potenţial. 

Contextul social care a determinat necesitatea elaborării studiului de percepţie 
poate fi definit de următoarele coordonate:  

• înregistrarea unei rate a şomajului calculată la populaţia ocupată de 
30,19% la nivelul anului 2012; 

• existenţa unui număr foarte ridicat de şomeri nedeclaraţi sau de persoane 
aflate în şomaj voluntar; 

•  scăderea numărului de salariaţi la nivelul oraşului din perioada 2004 până 
în perioada 2012 cu aproximativ 3%, ceea ce denotă o anumită stabilitate a 
pieţei forţei de muncă; 

• manifestarea unui trend ascendent în ceea ce priveşte numărul de şomeri 
declaraţi în ultimii 3 ani; 

• existenţa unui procent de aproximativ 83% din populaţia activă, care nu 
desfăşoară activităţi lucrative remunerate salarial (persoane aflate în şomaj, 
şomaj voluntar, antreprenori, liber-profesionişti, persoane casnice şi care 
practică agricultura de subzistenţă); 

• existenţa unui nivel de trai scăzut pentru populaţia oraşului, comparativ 
media naţională la nivelul spaţiului urban, dublată de imposibilitatea 
remedierii situaţiei de către autorităţile publice, fără intervenţie exogenă. 

 

6.2    Studiu pe bază de chestionare privind percepţia locuitorilor Oraşului 
Răcari privind priorităţile de dezvoltare locală 

 

Studiul de percepție a populației Oraşului Răcari privind prioritățile şi 
perspectivele de dezvoltare locală a fost realizat cu ajutorul tehnicii chestionarului, 
acesta fiind un instrument de cercetare compus dintr-o serie de întrebări şi de 
solicitări în scopul identificării unui set de informații bine definite despre un subiect.  

Prezentarea chestionarelor aplicate, analiza şi interpretarea rezultatelor 
acestora, precum şi concluziile generate în urma cercetării vor fi prezentate în 
secțiunile care urmează. 
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6.2.1 Prezentarea şi analiza detaliată a chestionarelor aplicate în teritoriu 

 

Scopul aplicării chestionarelor a fost reprezentat de determinarea percepției 
locuitorilor Oraşului Răcari cu privire la prioritățile de dezvoltare locală, la direcțiile 
strategice pe care unitatea administrativ-teritorială ar trebui să le urmeze pentru o 
dezvoltare economică şi socială durabilă, în vederea creşterii atractivității zonei pentru 
noi investiții private şi pentru alinierea acesteia la standardele europene. 

Chestionarul este constituit din 11 întrebări, acestea fiind de tip grilă (răspuns 
simplu şi/sau multiplu), deschise, cu scale de evaluare, ierarhice, dihotomice, 
trihotomice. La acestea se adaugă întrebările de tip deschis care urmăresc stabilirea 
statutului persoanei care a completat chestionarul, din punct de vedere al vârstei, 
ocupației şi localității în care domiciliază. 

Întrebările urmăresc stabilirea viziunii locuitorilor Oraşului Răcari asupra 
principalelor demersuri care ar trebui realizate pentru dezvoltarea optimală a 
localității, pornind de la cauzele care generează probleme la nivelul oraşului, de la 
ierarhia care ar trebui stabilită în soluționarea acestora, de la motivația locuitorilor cu 
privire la influența pe care elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 o va 
avea asupra Oraşului, respectiv de la interesul pe care autoritățile publice îl manifestă 
în direcția realizării de  proiecte de dezvoltare.  

Întrebările sunt direcționate spre identificarea principalele domenii în care ar 
trebui să se investească, domenii pe care respondenții vor avea posibilitatea atât să le 
aleagă dintr-o listă, cât şi să le propună, prioritizându-le.  

Totodată, chestionarul include întrebări referitoare la importanța înființării şi 
amenajării spațiilor verzi, a parcurilor şi a locurilor de joacă, la potențialul de 
dezvoltare pe care anumite domenii îl dețin, la intensitatea impactului negativ pe care 
o serie de fenomene economice, sociale şi de mediu îl generează asupra oportunității de 
dezvoltare a Oraşului Răcari, la oportunitatea implementării unor proiecte de 
dezvoltare profesională a tinerilor şi a angajaților din diverse domenii de activitate, 
precum şi la utilitatea realizării şi promovării evenimentelor sociale.  

Analiza şi interpretarea rezultatelor chestionarelor aplicate va fi detaliată în 
continuare, pornind de la structura chestionarului, care este redată în continuare: 

*** 

 

Secțiunea I 
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1. Care consideraţi că este principala cauză a problemelor cu care se confruntă 
localitatea Dumneavoastră? 

a. Lipsa de implicare a autorităţilor publice locale în problemele comunităţii; 

b. Lipsa fondurilor şi a investiţiilor orientate spre dezvoltarea economică şi socială a 
teritoriului aflat sub incidenţă; 

c. Lipsa planificării, a viziunii şi a unor obiective clare pe termen mediu şi lung, 
precum şi a unor documente specifice în acest sens; 

d. Lipsa de vizibilitate a localității, în ciuda existenţei unui potenţial ridicat (turistic, 
economic, comercial, etc.); 

e. Conjuctura politică; 

f. Criza economică. 
 

2. Numerotaţi pe o scară de la 1 la 10 ordinea în care următoarele probleme 
consideraţi că ar trebui soluţionate, pentru asigurarea unei dezvoltări locale optime, 
unde elementul notat cu 1 este cel mai important, iar elementul notat cu 10 este cel 
mai puţin important.  

Elementul strategic Importanţa acordată 
Consolidarea infrastructurii rutiere  

Organizarea de târguri şi festivaluri tradiţionale  
Organizarea de manifestări culturale şi ştiinţifice  
Atragerea investitorilor în zonă  
Diversificarea mediului economic şi sporirea capitalului 
antreprenorial 

 

Consolidarea capacităţii administrative şi a infrastructurii 
sociale (şcoli, spitale, asistenţă socială) 

 

Crearea de noi locuri de muncă  
Identificarea de surse de finanţare pentru problemele identificate 
la nivelul localității 

 

Realizarea unor strategii care să reflecte în mod concis direcțiile 
şi modalitățile de dezvoltare a localității 

 

Reabilitarea monumentelor istorice şi de patrimoniu  
 

 

3. Consideraţi că demersul elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală va influenţa în 
vreun fel localitatea în care locuiţi?  

a. Da, în sens pozitiv; este o iniţiativă binevenită; 

b. Da, în sens negativ; este o iniţiativă inutilă; 

c. Nu; 
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d. Nu ştiu/Nu răspund. 

 

4. Aţi sesizat în ultimii ani un interes din partea autorităţilor publice locale 
concentrat în direcţia realizării de proiecte de dezvoltare destinate 
dezvoltării/modernizării localităţii în care locuiţi? 

a. Da; 

b. Nu; 

c. Nu ştiu/Nu răspund. 

Dacă aţi răspuns DA, specificaţi care este cel mai important proiect realizat la nivelul localităţii 
Dumneavoastră în ultimii 3 ani. 

....................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 

 

5. În ce domenii consideraţi că ar trebui realizate investiţii în viitorul apropiat, la 
nivelul localităţii Dumneavoastră?  

a. Infrastructura: drumuri, canalizare, drenaj, baraje, iluminat, alimentare cu apă, spații 
verzi, parcuri, locuri de joacă, supraveghere video; 

b. Cultură: restaurare biserici şi monumente, casă de cultură, bibliotecă orăşenească; 

c. Agricultură: irigaţii, tratarea solului, eroziunea solului, zootehnie, domeniul forestier; 

d. Turism: promovare turistică, pensiuni turistice, restaurare obiective turistice, trasee 
turistice; 

e. Educaţional: dotare şcoli, modernizare şcoli şi grădiniţe, activităţi extracurriculare, 
orientare şi consiliere şcolară, formare profesională continuă. 

 

6. Considerați că amenajarea şi înființarea spațiilor verzi, a parcurilor şi a locurilor de 
joacă reprezintă o inițiativă: 

a. foarte importantă; 

b. importantă; 

c. puțin importantă; 

d. lipsită de importanță. 
 

7. Menţionaţi care ar fi primele trei priorităţi (domenii) în care ar trebui să se 
investească, la nivelul localităţii Dumneavoastră: 

    1. .................................................................................................................................; 
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    2. ..................................................................................................................................; 
    3. ................................................................................................................................... 
 

 

8. Menționați importanţa potenţialului următoarelor domenii, marcând cu X în 
spațiul corespunzător. 

Domeniu 
 Potențial  

Scăzut Mediu Ridicat 
a. agricultură:    
a.1. cultivare cereale    
a.2. creştere animale    
a.3. piscicultură    
b. comerț    
c. industrie    
c.1. confecții şi textile    
c.2. procesare produse 
agricole şi zootehnice 

   

c.3. prelucrare a lemnului    
c.4. alte ramuri (specificați)    

d. servicii sociale    

d.1. învățământ    
d.2. servicii medicale    
d.3. servicii mass-media    

e. construcții    

 

9. Numerotaţi pe o scară de la 1 la 10 ordine în care apreciaţi gravitatea 
următoarelor fenomene economice, sociale şi de mediu ca având efecte negative 
asupra oportunităţii de dezvoltare a localităţii, unde elementul notat cu 1 este cel 
mai grav, iar elementul notat cu 10 este cel mai puţin grav. 
 

Fenomen Gravitate 
Şomajul şi lipsa locurilor de muncă  
Infracționalitatea  
Sărăcia  
Insuficiența ajutoarelor sociale  
Abandonul şcolar  
Activitatea culturală aproape inexistentă  
Migrația  
Poluarea aerului, a apei şi a solului  
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Depozitarea necontrolată a deşeurilor şi salubrizarea 
necorespunzătoare a spațiilor publice 

 

Infrastructura deficitară  
Lipsa spațiilor de agrement  
Lipsa cursurilor de formare profesională pentru tineri/angajați  
Iluminatul public deficitar  
  

10. În cazul localităţii Dumneavoastră este oportun un proiect de dezvoltare 
profesională atât a tinerilor, cât şi a angajaților din diverse domenii de activitate?  

Dacă aţi răspuns DA, vă rugăm argumentați alegerea făcută  

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
 

Dacă aţi răspuns NU, vă rugăm să argumentați alegerea făcută  

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
 
 

11. Recomandări pentru executivul Primăriei, în general şi pentru Primar, în calitate 
de conducător al acestuia, în special. 

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

........................................................................................................................................... 
 

Secțiunea II 
 

Completaţi următoarele câmpuri cu datele Dumneavoastră de identificare: 
 

Vârstă: 

Sex: 

Nivel de studii: 
 

Certific faptul că informaţiile prezentate în cadrul acestui document reflectă punctul 
meu de vedere cu privire la problematica abordată. 

Semnătura ………………………… 

(Atenţie! NU se va completa numele persoanei care completează chestionarul, ci numai 
semnătura acesteia) 

*** 
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Prima secțiune a chestionarului este dedicată evaluării percepției locuitorilor 
asupra direcțiilor de dezvoltare locală şi identificării modalității de alocare a fondurilor 
disponibile pe măsurile specifice incluse în Strategia de Dezvoltare Locală a Oraşului 
Răcari 2014-2020. 

Chestionarul prezentat mai sus a fost aplicat la nivelul unui eşantion statistic 
de 165 persoane, considerat reprezentativ pentru populația Oraşului Răcari. 
Rezultatele chestionarului au o marjă de eroare de ± 5%, iar structura eşantionului 
este prezentată în Tabelul nr. 23. 

Tabelul nr. 23.  Structura eşantionului de colectare a datelor din teritoriu 

Volum 
eşantion 

Nivel de studii Categorii de vârstă Sex 

G M S 18-29 30-59 +60 M F 

N = 
165 

locuitori 1 104 60 33 108 24 68 97 

procente ~0,61 ~63.03 ~36.36 ~20.00 ~65.45 ~14.55 ~41,21 ~58.79 

În aceste condiţii apreciem ca având o relevanţă mai mică pentru concluziile 
studiului percepţiile exprimate de următoarele categorii de persoane incluse în grupul 
ţintă, întrucât acestea prezintă un impact direct mai redus asupra Strategiei de 
Dezvoltare Locală, respectiv: 

 persoanele al căror nivel de studii se situează la stadiul gimnazial; 

 persoanele cu vârsta peste 60 de ani. 

Respectând aceste criterii, s-a urmărit în permanenţă ca eşantionul să cuprindă 
peste 50% dintre respondenţii care, conform încadrării în oricare dintre cele 3 categorii, 
sunt afectaţi în mod direct de unul sau mai multe dintre fenomenele evaluate cu 
ajutorul chestionarului. 

 

6.2.2 Analiza şi interpretarea rezultatelor chestionarelor aplicate în 
teritoriu 

 

Prezenta secțiune urmăreşte analiza şi interpretarea rezultatelor chestionarului 
descris mai sus, după cum urmează: 

 

 

Numărul de respondenţi: 165 din cei 6.565 locuitori aferenţi Oraşului Răcari. 
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Întrebare vizată: În ce domenii consideraţi că ar trebui realizate investiţii în 
viitorul apropiat, la nivelul regiunii Dumneavoastră? (întrebarea 
nr. 5 din chestionar) 

a. Infrastructură: drumuri, canalizare, drenaj, baraje, iluminat, alimentare cu 
apă;  

b. Cultură: restaurare biserici şi monumente, cămin cultural, bibliotecă 
orăşenească;  

c. Agricultură: irigaţii, tratarea solului, eroziunea solului, zootehnie, domeniul 
forestier;  

d. Turism: promovare turistică, pensiuni turistice, restaurare obiective turistice, 
trasee turistice;  

e. Educaţional: dotare şcoli, modernizare şcoli şi grădiniţe, activităţi 
extracurriculare, orientare şi consiliere şcolară.  

Situaţia centralizatoare a răspunsurilor furnizate de către respondenţi este redată în 
Figura nr. 11. 

Conform răspunsurilor furnizate de către persoanele chestionate şi evidenţiate 
în Figura nr. 11 rezultă faptul că, în opinia cetăţenilor, investiţiile la nivelul oraşului 
ar trebui direcţionate prioritar în domeniul infrastructurii, în condițiile în care, în 
prezent infrastructura de bază este deficitară, iar asigurarea unei infrastructuri de 
calitate constituie cerința principală pentru dezvoltarea unei forțe de muncă 
competitivă şi bine pregătită.  

Prioritățile din domeniul infrastructurii se referă la: 

 reabilitarea şi/sau modernizarea drumurilor din perimetrul oraşului; 

 dezvoltarea şi/sau modernizarea rețelei şi sistemului de canalizare la nivelul 
oraşului; 

 dezvoltarea sistemelor de iluminat public şi de supraveghere video la nivelul 
oraşului. 

Pe locul secund, în topul priorităţilor identificate de către populaţie, se 
situează investiţiile în domeniul educaţional. Investiţiile la nivelul oraşului ar trebui 
direcţionate prioritar în domeniul educaţional, în condițiile în care, în prezent sistemul 
educaţional suferă de lipsuri, iar asigurarea unei educaţii de calitate constituie cerința 
principală pentru dezvoltarea unei forțe de muncă competitivă şi bine pregătită.  

Prioritățile din domeniul educațional se referă la: 

 dotarea şcolilor şi altor unități de învățământ din cadrul oraşului; 
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 formarea profesională continuă a locuitorilor oraşului; 

 modernizarea şcolilor şi grădinițelor din cadrul oraşului. 
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Locuri de joacă

Supraveghere video

Parcuri

Spații verzi

Alimentare cu apă

Iluminat/domeniul forestier/formare profesională continuă

Baraje/zootehnie/trasee turistice/orientare și consiliere școlară

Drenaj/bibliotecă comunală/eroziunea solului/restaurare obiective turistice/activități extracurriculare

Canalizare/cămin cultural/tratarea solului/pensiuni turistice/modernizare școli și grădinițe

Drumuri/restaurare biserici și monumente/irigații/promovare turistică/dotare școli
 

Figura nr. 11.  Raportul centralizator privind domeniile considerate de către cei 165 
respondenţi a fi prioritare în procesul de realizare a investiţiilor la nivelul Oraşului 

Răcari 

Locul 1 402 (37,64%) 
importanța acordată de respondenți domeniului 
infrastructurii; 

Locul 2 257 (24,07%) 
importanța acordată de respondenți domeniului 
educaţional; 

 

Locul 3 214 (20,03%) 
importanța acordată de respondenți domeniului 
agriculturii; 
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Locul 4 108 (10,11%) 
importanța acordată de respondenți domeniului 
culturii; 

 

Locul 5 87 (08,15%) 
importanța acordată de respondenți domeniului 
turismului. 

 

Cea de-a treia dimensiune în care cetățenii consideră că sunt necesare 
investiții este reprezentată de domeniul agriculturii, propunându-se o serie de acțiuni 
specifice destinate încurajării dezvoltării potențialului agricol la nivelul oraşului, 
deoarece aceasta constituie, încă, ocupa ția de bază a locuitorilor. 

Prioritățile din domeniul agriculturii se referă la: 

 realizarea de investiții în domeniului irigațiilor; 

 realizarea de investiții în domeniul tratării solului în vederea practicării unui 
proces agricol eficient; 

 realizarea de investiții în zootehnie şi în domeniul forestier. 

Printre ultimele locuri în care cetățenii consideră că sunt necesare investiții 
este reprezentată de domeniul culturii, propunându-se o serie de acțiuni specifice 
destinate încurajării dezvoltării potențialului cultural şi social la nivelul oraşului. 

Prioritățile din domeniul cultural se referă la: 

 restaurarea, modernizarea şi dotarea căminelor culturale sau a 
construcțiilor similare; 

 restaurarea bisericilor şi monumentelor din perimetrul oraşului. 

Domeniul turismului se situează pe ultimul loc în topul percepţiei populaţiei 
cu privire la necesitatea direcţionării investiţiilor. Acest lucru este explicabil prin 
prisma faptului că potențialul turistic al localității este cvasi-inexistent, la nivelul 
oraşului. 

Totuşi, priorităţile din domeniul turismului se referă la: 

 asigurarea măsurilor privind promovarea turistică a zonei; 

 includerea obiectivelor situate pe teritoriul oraşului sau în vecinătatea 
acesteia în cadrul unor trasee turistice. 

În ceea ce priveşte prioritățile ce se evidențiază la nivelul Oraşului Răcari, 
indiferent de domeniul de apartenență, din cadrul chestionarului se conturează cele 
cinci direcții principale de dezvoltare: 

 reabilitarea şi/sau modernizarea drumurilor din perimetrul oraşului; 
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 dotarea şcolilor şi altor unități de învățământ din cadrul oraşului, inclusiv 
modernizarea acestora; 

 asigurarea măsurilor de formare profesională continuă pentru locuitorii 
oraşului; 

 dezvoltarea şi/sau modernizarea rețelei şi sistemului de canalizare la nivelul 
oraşului; 

 restaurarea, modernizarea şi dotarea căminelor culturale sau a 
construcțiilor similare. 

Prioritățile menționate evidențiază, în mod suplimentar, necesitatea realizării 
de investiții în domeniul infrastructurii de bază la nivelul Oraşului Răcari.  

De asemenea, în vederea asigurării unei creşteri sustenabile atât din punct de 
vedere social, cât şi din punct de vedere durabil şi economic, la nivelul oraşului se 
impun şi prioritățile referitoare la asigurarea unei infrastructuri educaţionale şi a unei 
infrastructuri minime necesare practicării activităților agricole. 

 

  

Numărul de respondenţi: 165 din cei 6.565 locuitori aferenţi Oraşului Răcari. 

Întrebare vizată: Care consideraţi că este principala cauză a problemelor cu care 
se confruntă localitatea Dumneavoastră? (întrebarea nr. 1 din 
chestionar) 

a. Lipsa de implicare a autorităţilor publice locale în problemele comunităţii; 

b. Lipsa fondurilor şi a investiţiilor orientate spre dezvoltarea economică şi 
socială a teritoriului aflat sub incidenţă; 

c. Lipsa planificării, a viziunii şi a unor obiective clare pe termen mediu şi 
lung, precum şi a unor documente specifice în acest sens; 

d. Lipsa de vizibilitate a Oraşului, în ciuda existenţei unui potenţial ridicat 
(turistic, economic, comercial, etc.); 

e. Conjunctura politică; 

f. Criza economică 

Situaţia centralizatoare a răspunsurilor furnizate de către respondenţi este redată în 
Figura nr. 12. 



ORAȘUL RĂCARI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

Strategia de Dezvoltare Locală a Orașului Răcari, Județul Dâmbovița 

Local Development Strategy of Răcari City, Dâmbovița County 

 RĂCARI CITY, DÂMBOVIȚA COUNTY 
 

155 

 

7%

32%

3%
4%17%

37%

Lipsa de implicare Lipsa fondurilor Lipsa planificării

Lipsa de vizibilitate Conjunctura politică Criza economică
 

Figura nr. 12. Raportul centralizator privind principalele aspecte pe care cei 165 
respondenţi le consideră ca fiind cauzele problemelor cu care se confruntă Oraşul 

Răcari  

Locul 1 61 (36,97%) 

dintre respondenți au afirmat că principala cauză a 
problemelor cu care se confruntă oraşul este criza 
economică cu care se confruntă România şi care 
afectează în mod direct fiecare localitate aferentă 
Oraşului; 

 

Locul 2 53 (32,12%) 

dintre respondenți au afirmat că principala cauză a 
problemelor cu care se confruntă oraşul este lipsa 
fondurilor şi a investiţiilor orientate spre 
dezvoltarea economică şi socială a teritoriului aflat 
sub incidenţă; 

 

Locul 3 29 (17,58%) 

dintre respondenți au afirmat că principala cauză a 
problemelor cu care se confruntă oraşul este 
conjuctura politică, datorată neconcordanţei dintre 
politicile locale, regionale şi naţionale ale teritoriului 
aflat sub incidență; 

 

Locul 4 11 (06,67%) dintre responden ți au afirmat că principala cauză a 
problemelor cu care se confruntă oraşul este lipsa de 
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  implicare a autorităţilor publice locale în problemele 
comunităţii; 

Locul 5 6 (03,64%) 

dintre responden ți au afirmat că principala cauză a 
problemelor cu care se confruntă Oraşul este lipsa 
de vizibilitate a localităţii, în ciuda existenţei unui 
potenţial ridicat (economic, industrial, comercial, 
turistic, etc.); 

Locul 6 5 (03,03%) 

dintre responden ți au afirmat că principala cauză 
cu care se confruntă oraşul este lipsa planificării, a 
viziuni şi a unor obiective clare pe termen mediu şi 
lung, precum şi a unor documente specifice în acest 
sens. 

Aşa cum se poate observa din Figura nr. 12 cauza majoră a problemelor cu 
care se confruntă locuitorii din Oraşul Răcari este reprezentată de criza economică 
care caracterizează întreg teritoriul ţării şi care, conform răspunsurilor furnizate, 
îngreunează dezvoltarea economică şi socială a teritoriului analizat.  

Prin realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 se va urmări 
stabilirea corectă şi completă a priorităților de dezvoltare a Oraşului, precum şi 
repartizarea fondurilor necesare pe direcții strategice, cu scopul de a elimina 
principalele disparități de dezvoltare resimțite de către locuitorii Oraşului Răcari în 
raport cu populația rezidentă a celorlalte unități administrativ-teritoriale similare 
aparţinând spaţiului urban al României. 

De asemenea, un aspect pozitiv care decurge din interpretarea acestei 
întrebări se referă la faptul că locuitorii percep o vizibilitate crescută a Oraşului Răcari 
între localităţile urban din Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia.  

Suplimentar, la nivelul Oraşului Răcari nu este resimțită o lipsă a activității de 
planificare, o lipsă a unei viziuni integratoare şi a unor obiective clare pe termen 
mediu şi lung, ceea ce denotă o capacitate instituțională ridicată şi un management 
public operaționalizat cu succes la nivelul unităţii administrativ-teritoriale. 

Referitor la principalele două probleme identificate de către populație prin 
intermediul chestionarului, vor fi propuse, în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 
2014-2020, acțiuni concrete ce vizează atât identificarea de fonduri şi atragerea de 
investiții orientate spre dezvoltarea economică şi socială a teritoriului, cât şi 
identificarea unor modalități de implicare mai accentuată a autorităților publice în 
problemele semnalate de către comunitatea locală. 
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Numărul de respondenţi: 165 din cei 6.565 locuitori aferenţi Oraşului Răcari. 

Întrebare vizată: Numerotaţi pe o scară de la 1 la 10 ordinea în care următoarele 
probleme consideraţi că ar trebui soluţionate, pentru asigurarea 
unei dezvoltări locale optime, unde elementul notat cu 1 este cel 
mai important, iar elementul notat cu 10 este cel mai puţin 
important. (întrebarea nr. 2 din chestionar) 

Situaţia centralizatoare a răspunsurilor furnizate de către respondenţi este redată în 
Figura nr. 13. 
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Figura nr. 13.  Raportul centralizator privind principalele probleme pe care cei 165 
respondenţi consideră că trebuie soluţionate cu prioritate la nivelul Oraşului Răcari 

Locul 1 67 
gravitatea percepută de către respondenți cu privire la 
problema atragerii investitorilor în zonă;   

Locul 2 59 
gravitatea percepută de către respondenți cu privire la 
problema creării de noi locuri de muncă; 

Locul 3 50 
gravitatea percepută de către respondenți cu privire la 
problema consolidării infrastructurii rutiere; 

Locul 4 32 
gravitatea percepută de către respondenți cu privire la 
problema identificării de surse de finanțare pentru 
problemele identificate la nivelul Oraşului; 

 

Locul 5 29 gravitatea percepută de către respondenți cu privire la 
problema consolidării capacităţii administrative şi a 
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infrastructurii sociale (şcoli, spitale, asistenţă socială); 

Locul 6 23 
gravitatea percepută de către respondenți cu privire la 
problema diversificării mediului economic şi sporirii 
capitalului antreprenorial; 

Locul 7 32 
gravitatea percepută de către respondenți cu privire la 
problema realizării unor strategii care să reflecte în mod 
concis direcțiile şi modalitățile de dezvoltare a oraşului; 

Locul 8 21 
gravitatea percepută de către respondenți cu privire la 
problema organizării de târguri şi festivaluri tradiţionale la 
nivelul oraşului; 

Locul 9 13 
gravitatea percepută de către respondenți cu privire la 
problema organizării de manifestări culturale şi ştiinţifice; 

Locul 10 9 
gravitatea percepută de către respondenți cu privire la 
problema reabilitării de monumente istorice şi de 
patrimoniu. 

După cum se poate observa în Figura nr. 13, există două cauze majore ale 
problemelor cu care se confruntă locuitorii din Oraşului Răcari, reprezentate, pe de o 
parte, de problema dificultăţii atragerii investitorilor în Oraş şi, pe de altă parte, de 
problema creării de noi locuri de muncă. Prin realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală 
2014-2020 se va urmări stabilirea corectă şi completă a priorităților de dezvoltare a 
oraşului, precum şi repartizarea fondurilor necesare pe direcții strategice, cu scopul de 
a elimina principalele disparităţi de dezvoltare existente între Oraşul Răcari şi alte 
oraşe similare din România. 

De asemenea, se remarcă faptul că nici reabilitarea de monumente istorice şi 
de patrimoniu, şi nici organizarea de manifestări culturale şi ştiinţifice nu constituie 
aspecte ce trebuie rezolvate cu prioritate la nivel local, motiv pentru care acestea vor fi 
situate în cea de-a doua jumătate a ierarhiei ce vizează modul de direcționare a 
fondurilor destinate dezvoltării Oraşului Răcari în perioada 2014-2020. 

  

Numărul de respondenţi: 165 din cei 6.565 locuitori aferenţi Oraşului Răcari. 

Întrebare vizată: Consideraţi că demersul elaborării Strategiei de Dezvoltare 
Locală va influenţa în vreun fel localitatea în care locuiţi? 
(întrebarea nr. 3 din chestionar) 
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a. Da, în sens pozitiv; este o iniţiativă binevenită; 

b. Da, în sens negativ; este o iniţiativă inutilă; 

c. Nu; 

d. Nu ştiu/Nu răspund  
 

Situaţia centralizatoare a răspunsurilor furnizate de către respondenţi este redată în 
Figura nr. 14. 
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Figura nr. 14. Raportul centralizator privind influenţa pe care cei 165 respondenţi 
consideră că o va exercita elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală asupra Oraşului 

Răcari 

Locul 1 139 (84,24%) 

dintre respondenţi au afirmat că demersul 
elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală va 
influența în sens pozitiv oraşul, fiind o inițiativă 
binevenită; 

 

Locul 2 17 (10,30%) 
dintre respondenți nu au ştiut să răspundă şi/sau 
nu au vrut să răspundă la această întrebare; 

Locul 3 5 (03,03%) 
dintre respondenți consideră că demersul elaborării 
Strategiei de Dezvoltare locală nu va influența în 
sens pozitiv oraşul; 

 

Locul 4 4 (02,43%) dintre respondenți au considerat că elaborarea 
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Strategiei de Dezvoltare Locală va influența în sens 
negativ oraşul, fiind o inițiativă inutilă. 

Aşa cum se poate observa în Figura nr. 14, demersul elaborării Strategiei de 
Dezvoltare Locală constituie o iniţiativă care va influenţa în mod pozitiv situaţia 
economică şi socială a Oraşului Răcari, reprezentând o iniţiativă binevenită. Acest 
aspect este lesne de înţeles dat fiind faptul că prin realizarea unei Strategii de 
Dezvoltare Locală se vor trasa principalele direcţii strategice care vor sta la baza 
dezvoltării economice, ecologice şi sociale a Oraşului.  Astfel, conform viziunii 
autorităţilor publice locale, dar şi a majorităţii locuitorilor, prin elaborarea Strategiei de 
Dezvoltare Locală se va obține o viziune de ansamblu asupra a ceea ce ar trebui să 
devină Oraşul Răcari în perioada 2014 - 2020 din punct de vedere economic, ecologic şi 
social. În acest fel, se pot stabili, în timp util, priorităţile strategice necesare atingerii 
obiectivelor propuse prin Strategia de Dezvoltare Locală, se pot aloca resursele aferente 
realizării priorităţilor şi se pot stabili termenele optime pentru atingerea obiectivelor. 

 

Numărul de respondenţi: 165 din cei 6.565 locuitori aferenţi Oraşului Răcari. 

Întrebare vizată: Aţi sesizat în ultimii ani un interes din partea autorităţilor 
publice locale concentrat în direcţia realizării de proiecte de 
dezvoltare destinate dezvoltării/modernizării localităţii în care 
locuiţi? (întrebarea nr. 4 din chestionar) 

a. Da; 

b. Nu; 

c. Nu ştiu/Nu răspund  

Situaţia centralizatoare a răspunsurilor furnizate de către respondenţi este redată în 
Figura nr. 15. 
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Figura nr. 15.  Raportul centralizator privind percepţia celor 165 de respondenţi cu 
privire la interesul autorităţilor publice de a realiza proiecte destinate 

modernizării/dezvoltării Oraşului Răcari 

Locul 1 124 (75,15%) 

dintre respondenţi au afirmat că au observat în 
ultimii ani un interes din partea autorităților 
publice locale concentrat în direcția realizării de 
proiecte de dezvoltare destinate modernizării 
Oraşului Răcari; 

 

Locul 2 23 (13,94%) 

dintre respondenți au considerat că în ultimii ani nu 
a existat niciun interes din partea autorităților 
publice locale concentrat în direcția realizării de 
proiecte de dezvoltare destinate modernizării 
Oraşului Răcari. 

Locul 3 18 (10,91%) 
dintre respondenţi nu au ştiut să răspundă la 
această întrebare. 

 

De asemenea, în urma centralizării informațiilor, cele mai importante proiecte 
pe care autoritățile locale le-au avut în direcția modernizării/dezvoltării Oraşului 
Răcari, în ultimii 3 ani au fost, în ordinea importanței, următoarele: 

1. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii educaţionale; 

2. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere; 

3. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii sociale şi amenajarea spaţiilor 
verzi; 

4. Reabilitarea şi modernizarea reţelei de apă potabilă; 

5. Reabilitarea şi modernizarea  reţelei  de iluminat public. 

Aşa cum se poate observa în Figura nr. 15, cele mai multe răspunsuri au fost 
favorabile demersurilor realizate de către autoritățile locale în direcția modernizării 
Oraşului Răcari, aspect considerat, de altfel, pozitiv.  

De asemenea, se poate observa faptul că principalele proiecte realizate de 
către autoritățile locale fac parte din domeniile dezvoltării infrastructurii de bază, 
dezvoltare considerată necesară pentru asigurarea unei creşteri durabile la nivelul 
oraşului. 
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Numărul de respondenţi: 165 din cei 6.565 locuitori aferenţi Oraşului Răcari. 

Întrebare vizată: Consideraţi că amenajarea şi înfiinţarea spaţiilor verzi, a 
parcurilor şi a locurilor de joacă reprezintă o iniţiativă: 
(întrebarea nr. 6 din chestionar) 

a. foarte importantă; 

b. importantă; 

c. puţin importantă; 

d. lipsită de importanţă. 

 

Situaţia centralizatoare a răspunsurilor furnizate de către respondenţi este redată în 
Figura nr. 16 
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Figura nr. 16 – Raportul centralizator privind importanţa pe care cei 165 de 
respondenţi ai Oraşului Răcari o acordă iniţiativei de a amenaja şi de a înfiinţa spaţii 

verzi, parcuri şi locuri de joacă 

Locul 1 76 (46,05%) 

dintre respondenţi au afirmat că amenajarea şi 
înființarea spațiilor verzi, a parcurilor şi a locurilor 
de joacă reprezintă o inițiativă foarte importantă în 
cadrul Oraşului Răcari; 

 

Locul 2 67 (40,61%) 

dintre respondenţi au afirmat că amenajarea şi 
înființarea spațiilor verzi, a parcurilor şi a locurilor 
de joacă reprezintă o inițiativă importantă în cadrul 
Oraşului Răcari; 
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Locul 3 19 (11,52%) 

dintre respondenţi au afirmat că amenajarea şi 
înființarea spațiilor verzi, a parcurilor şi a locurilor 
de joacă reprezintă o inițiativă puţin importantă în 
cadrul Oraşului Răcari; 

 

Locul 4 3 (01,82%) 

dintre respondenţi au afirmat că amenajarea şi 
înființarea spațiilor verzi, a parcurilor şi a locurilor de 
joacă reprezintă o inițiativă lipsită de importanță în 
cadrul Oraşului Răcari. 

După cum se poate observa din centralizarea informațiilor primite de la 
respondenți, realizarea demersurilor necesare pentru amenajarea sau înființarea 
spațiilor verzi, a locurilor de joacă şi a parcurilor constituie, în cele mai multe cazuri, o 
inițiativă foarte importantă pentru comunitatea locală a Oraşului Răcari.  

Conform opiniei locuitorilor Oraşului Răcari, demersurile de amenajare şi 
înfiinţare a spaţiilor verzi, parcurilor şi locurilor de joacă pentru copii vor influența în 
mod pozitiv dezvoltarea Oraşului Răcari, atât sub aspect economic, cât şi sub aspect 
social întrucât se creează atât premisele creşterii confortului populației şi al nivelului 
de trai, prin dezvoltarea serviciilor de petrecere a timpului liber, cât şi mijloacele de 
atragere a investitorilor, prin faptul că în zonele amenajate se pot dezvolta noi idei de 
afaceri. 

 

  

Numărul de respondenţi: 165 din cei 6.565 locuitori aferenţi Oraşului Răcari. 

Întrebare vizată: Menţionaţi care ar fi primele trei priorităţi (domenii) în care ar 
trebui să se investească, la nivelul localităţii Dumneavoastră: 
(întrebarea nr. 7 din chestionar) 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………….. 

 

Situaţia centralizatoare a răspunsurilor furnizate de către respondenţi este redată în 
Figura nr. 17. 
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Figura nr. 17.  Raportul centralizator privind domeniile prioritare în care cei 165 
respondenţi ai Oraşului Răcari afirmă că ar trebui să se investească în condiţiile 

existenţei resurselor disponibile 

Locul 1 124 (28,31%) 

dintre respondenţi au afirmat că dezvoltarea şi/sau 
modernizarea infrastructurii de bază (drumuri, 
iluminat, gaze, ş.a.) continuă să ocupe primul loc 
în ierarhia celor mai importante domenii în care ar 
trebui să se investească în cadrul Oraşului Răcari; 

 

Locul 2 100 (22,83%) 

dintre respondenţi au afirmat că dezvoltarea şi/sau 
modernizarea dotărilor tehnico-edilitare (apă şi 
canalizare) ocupă locul doi în ierarhia celor mai 
importante domenii în care ar trebui să se 
investească în cadrul Oraşului Răcari; 

 

Locul 3 70 (15,98%) 

dintre respondenţi au afirmat că dezvoltarea 
sectorului educaţional, inclusiv prin asigurarea 
măsurilor de formare profesională continuă ocupă 
locul trei în ierarhia celor mai importante domenii 
în care ar trebui să se investească în cadrul Oraşul 
Răcari. 

 

Se observă, din Figura nr. 17, faptul că răspunsurile persoanelor chestionate 
sunt direcționate către domeniile: infrastructurii de bază, dotărilor tehnico-edilitare şi 
educaţional. 

Aceste rezultate pot fi puse pe seama deficiențelor din respectivele domenii, 
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aspect ce poate fi corelat şi cu răspunsurile referitoare la întrebările 5 şi 2 din 
chestionar.  Se remarcă, în plan secund, din cadrul răspunsurilor oferite de către 
decidenți cu privire la prioritățile (domeniile) în care autoritatea publică locală ar trebui 
să aloce resurse financiare şi o serie de sectoare şi ramuri considerate cu potențial de 
dezvoltare la nivel local, dar insuficient dezvoltate, precum investiții în formarea 
profesională în domenii specifice activităților desfăşurate, precum mecanizator, 
zootehnist, apicultor, ş.a.  Nu în ultimul rând, din cadrul răspunsurilor oferite de către 
respondenți cu privire la prioritățile (domeniile) în care autoritatea publică locală ar 
trebui să aloce resurse financiare se remarcă şi o serie de acțiuni ce asigură nu doar 
nevoile considerate de bază la nivelul oraşului (de exemplu, infrastructură, educație), 
ci şi nevoile considerate conexe (de exemplu, reabilitarea bibliotecii, reabilitarea 
monumentelor istorice, ş.a.). 

  

  

Numărul de respondenţi: 165 din cei 6.565 locuitori aferenţi Oraşului Răcari. 

Întrebare vizată: Menţionaţi importanţa potenţialului următoarelor domenii,  
marcând cu X în spaţiul corespunzător: (întrebarea nr. 8 din 
chestionar) 

Situaţia centralizatoare a răspunsurilor furnizate de către respondenţi este redată în 
Figura nr. 18. 

154 139 136 148 128

140
141 150

137
135

137

89

0

100

200

300

400

500

600

Agricultură Comerț Industrie Servicii 
sociale

Construcții

Alte ramuri

Piscicultură/prelucrare lemn/servicii 
mass-media

Creștere animale/procesare produse 
agricole/servicii medicale

Cultivare cereale/comerț/confecții și 
pielărie/învățământ/construcții

 

Figura nr. 18. Raportul centralizator privind domeniile pe care cei 165 respondenţi ai 
Oraşului le consideră ca având cel mai ridicat potenţial de dezvoltare 
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Locul 1 501 (30,66%) 

dintre respondenţi au afirmat că domeniul industriei, în 
speţă procesarea produse agricole şi zootehnice (28,14%), 
confecţiile şi textilele (27,15%), prelucrarea lemnului 
(26,95%), alte ramuri (17,66%) înregistrează cel mai 
ridicat potenţial de dezvoltare în cadrul Oraşului Răcari; 

Locul 2 435 (26,62%) 

dintre respondenţi au afirmat că domeniul social, în 
speţă serviciile medicale (34,48%), învăţământul (34,02%) 
şi serviciile mass-media (31,49%) înregistrează un 
potenţial de dezvoltare în cadrul Oraşului Răcari; 

Locul 3 431 (26,38%) 

dintre respondenţi au afirmat că domeniul agriculturii, în 
speţă cultivarea cerealelor (35,73%), creşterea animalelor 
(32,48%) şi piscicultura (31,79%), înregistrează un 
potenţial de dezvoltare în cadrul Oraşului Răcari; 

Locul 4 139 (08,51%) 
dintre respondenţi au afirmat că domeniul comerţului 
înregistrează un potențial de dezvoltare în cadrul 
Oraşului Răcari; 

Locul 5 128 (07,83%) 
dintre respondenţi au afirmat că domeniul construcţiilor 
înregistrează un potențial de dezvoltare în cadrul 
Oraşului Răcari. 

În topul domeniilor cu cel mai ridicat potențial de dezvoltare se află domeniul 
industriei, cu ramurile confecţii şi textile, procesare produse agricole şi zootehnice şi 
prelucrarea lemnului. În plan secund, se regăseşte domeniul serviciilor sociale, cu 
ramurile învățământ, servicii medicale şi servicii mass-media. De asemenea, un 
potențial ridicat de dezvoltare îl pot avea şi domeniile agriculturii şi comerțului.  

Prin stabilirea domeniilor care au un potențial de dezvoltare foarte ridicat se 
pot evidenția viitoarele demersuri strategice în direcția dezvoltării unor noi proiecte 
pentru valorificarea acestor domenii şi a subdomeniilor incluse.  

De asemenea, ramurile cu potențial de dezvoltare ridicat, indiferent de domeniul 
de apartenență, sunt: 

 cultivarea de cereale; 

 serviciile medicale 

 învățământul; 

 creşterea de animale.. 
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Numărul de respondenţi: 165 din cei 6.565 locuitori aferenţi Oraşului Răcari. 

Întrebare vizată: Numerotaţi de la 1 la 10 ordinea în care apreciaţi gravitatea 
următoarelor fenomene economice, sociale şi de mediu, ca având 
efecte negative asupra oportunităţii de dezvoltare a localităţii, 
unde elementul notat cu 1 este cel mai grav, iar elementul notat cu 
10 este cel mai puţin grav. (întrebarea nr. 9 din chestionar). 

 

Situaţia centralizatoare a răspunsurilor furnizate de către respondenţi este redată în 
Figura nr. 19. 

395

548

500

978

876

961

1.005

956

957

865

982

770

1.161

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400

Somajul și lipsa locurilor de muncă

Infracționalitatea

Sărăcia

Insuficiența ajutoarelor sociale

Abandonul școlar

Activitatea culturală aproape inexistentă

Migrația

Poluarea aerului, a apei și a solului

Depozitarea necontrolată a deșeurilor și salubrizarea 
necorespunzătoare a spațiilor publice

Infrastructura deficitară

Lipsa spațiilor de agrement

Lipsa cursurilor de formare profesională pentru 
tineri/angajați

Iluminat public deficitar

 

Figura nr. 19. Raportul centralizator privind fenomenele pe care cei 165 de 
respondenţi ai Oraşului le consideră ca având un impact negativ semnificativ asupra 

oportunităţii de dezvoltare a Oraşului Răcari 

Locul 1 96 
dintre respondenţi au afirmat că şomajul şi lipsa locurilor de 
muncă reprezintă un fenomen cu impact negativ asupra 
oportunității de dezvoltare a Oraşului Răcari; 

 

Locul 2 62 
dintre respondenţi au afirmat că sărăcia reprezintă un 
fenomen cu impact negativ asupra oportunității de dezvoltare 
a Oraşului Răcari; 
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Locul 3 46 
dintre respondenţi au afirmat că infracţionalitatea reprezintă 
un fenomen cu impact negativ asupra oportunității de 
dezvoltare a Oraşului Răcari; 

  

Locul 4 34 

dintre respondenţi au afirmat că lipsa cursurilor de formare 
profesională pentru tineri/angajați reprezintă un fenomen cu 
impact negativ asupra oportunității de dezvoltare a Oraşului 
Răcari; 

  

Locul 5 24 
dintre respondenţi au afirmat că abandonul şcolar reprezintă 
un fenomen cu impact negativ asupra oportunității de 
dezvoltare a Oraşului Răcari; 

  

Locul 6 28 
dintre respondenţi au afirmat că infrastructura deficitară 
reprezintă un fenomen cu impact negativ asupra 
oportunității de dezvoltare a Oraşului Răcari; 

  

Locul 7 72 
dintre respondenţi au afirmat că iluminatul public deficitar 
reprezintă un fenomen cu impact negativ asupra 
oportunității de dezvoltare a Oraşului Răcari; 

  

Locul 8 47 
dintre respondenţi au afirmat că insuficienţa ajutoarelor 
sociale aproape inexistentă reprezintă un fenomen cu impact 
negativ asupra oportunității de dezvoltare a Oraşului Răcari; 

  

Locul 9 39 

dintre respondenţi au afirmat că depozitarea necontrolată a 
deşeurilor şi salubrizarea necorespunzătoare a spaţiilor 
publice reprezintă un fenomen cu impact negativ asupra 
oportunității de dezvoltare a Oraşului Răcari; 

  

Locul 
10 

38 
dintre respondenţi au afirmat că lipsa spaţiilor de agrement 
reprezintă un fenomen cu impact negativ asupra 
oportunității de dezvoltare a Oraşului Răcari. 

  

În topul fenomenelor care au un impact negativ asupra oportunităților de 
dezvoltare a Oraşului Răcari se află şomajul şi lipsa locurilor de muncă, respectiv 
sărăcia, fenomene susceptibile să afecteze în mod iremediabil stabilitatea economică şi 
socială a Oraşului şi să genereze fenomene sociale negative de masă (migrația, 
infracționalitate, scăderea speranței medii de viață, etc.). 

Următoarea categorie de fenomene cu impact negativ puternic asupra 
oportunității de dezvoltare a Oraşului Răcari, din punct de vedere al gravității acestora, 
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se referă la: infracţionalitatea, lipsa cursurilor de formare profesională pentru 
tineri/angajați, abandonul şcolar, respectiv infracționalitatea. Aceste fenomene 
influențează negativ dezvoltarea economică şi socială a Oraşului, prin: creşterea 
nivelului de insecuritate socială, decredibilizarea socială a Oraşului, ş.a. 

 

 

Numărul de respondenţi: 165 din cei 6.565 locuitori aferenţi Oraşului Răcari. 

Întrebare vizată: În cazul localităţii Dumneavoastră este oportun un proiect de 
dezvoltare profesională atât a tinerilor, cât şi a angajaţilor din 
diverse domenii de activitate? (întrebarea nr. 10 din chestionar) 

 

Situaţia centralizatoare a răspunsurilor furnizate de către respondenţi este redată în 
Figura nr. 20. 
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Figura nr. 20. Raportul centralizator privind oportunitatea de realizare a unui proiect 
de dezvoltare profesională atât a tinerilor, cât şi a angajaţilor din diverse domenii de 

activitate din cadrul Oraşului Răcari 

Locul 1 155 (93,94%) 

dintre respondenţi au afirmat că în cadrul Oraşului 
Răcari este oportun un proiect de dezvoltare 
profesională atât a tinerilor, cât şi a angajaților din 
diverse domenii de activitate;  

 

Locul 2 10 (06,06%) 

dintre respondenţi au afirmat că în cadrul Oraşului 
Răcari nu este oportun un proiect de dezvoltare 
profesională atât a tinerilor, cât şi a angajaților din 
diverse domenii de activitate. 
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Din centralizarea rezultatelor se poate observa faptul că majoritatea 
respondenților au înclinat spre un răspuns pozitiv privind oportunitatea dezvoltării 
unor cursuri de formare profesională atât a tinerilor, cât şi a angajaților din diverse 
domenii de activitate.  

Necesitatea implementării unor proiecte referitoare la o serie de cursuri de 
formare profesionala deriva din următoarele argumente, enumerarea nefiind 
exhaustiva: crearea de noi locuri de muncă, calificarea şi reconversia profesională atât a 
tinerilor, cât şi a angajaţilor, facilitarea găsirii unui loc de muncă de către tineri, 
dezvoltarea economica si sociala a zonei, specializarea într-un anumit domeniu de 
activitate, prin urmarea unor cursuri cât mai diversificate, prevenirea migraţiei tinerilor, 
dobândirea de noi cunoştinţe intr-un anumit domeniu de activitate. Prin realizarea 
acestor cursuri de formare profesională se creează premisele unei dezvoltări economice 
şi sociale viabile la nivelul Oraşului Răcari. 

 

 

Numărul de respondenţi: 165 din cei 6.565 locuitori aferenţi Oraşului Răcari. 

Întrebare vizată: Recomandări pentru executivul Primăriei, în general, şi pentru 
Primar, în calitate de conducător al acestuia, în special? 
(întrebarea nr. 11 din chestionar). 

 

Principalele recomandări privind executivul Primăriei Oraşului Răcari se 
referă la următoarele aspecte: 

 Perseverenţa în finalizarea proiectelor ţi implicarea mai ridicată în 
problemele comunităţii; 

 Accesarea fondurilor europene în vederea implementării unor noi proiecte; 

 Modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere; 

 Atragerea unor noi investitori în vederea dezvoltării potenţialului economic 
al zonei; 

 Reabilitarea/modernizarea reţelei de canalizare; 

 Reabilitarea/extinderea reţelei de iluminat public; 

 Rezolvarea problemei câinilor maidanezi. 
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6.2.3 Diagnosticarea viabilităţii rezultatelor studiului privind percepţia 
locuitorilor Oraşului Răcari cu privire la priorităţile şi perspectivele 
de dezvoltare locală strategică 

 

În urma centralizării rezultatelor cu privire la percepția locuitorilor Oraşului 
Răcari privind prioritățile şi perspectivele de dezvoltare locală strategică, pot fi trase 
următoarele concluzii, după cum urmează: 

1. principalele domenii în care sunt necesitate investiții sunt: infrastructura şi 
educaţia, iar în cadrul acestora: dotarea şcolilor şi altor unități de învățământ din 
cadrul oraşului, inclusiv modernizarea acestora, reabilitarea şi/sau modernizarea 
drumurilor din perimetrul oraşului, asigurarea măsurilor de formare profesională 
continuă pentru locuitorii ora țului şi dezvoltarea, modernizarea şi extinderea 
reţelei de canalizare la nivelul întregului oraş. 

2. principala cauză a problemelor cu care se confruntă Oraşul Răcari se referă la 
lipsa fondurilor şi a investițiilor orientate spre dezvoltarea economică şi socială a 
acestuia; 

3. principalele probleme care trebuie soluționate sunt atragerea investitorilor, 
absența locurilor de muncă, calitatea deficitară a infrastructurii rutiere, 
identificarea unor surse de finanţare, şi consolidarea capacităţii administrative 
(şcoli, spitale, asistenţă socială); 

4. strategia de Dezvoltare Locală va avea un impact pozitiv asupra oraşului, fiind o 
inițiativă binevenită; 

5. în ultimii ani a fost manifestat un real interes din partea autorităților locale în 
direcția realizării de proiecte de dezvoltare destinate dezvoltării/modernizării 
Oraşului Răcari, cele mai importante dintre acestea, fiind cele referitoare la 
modernizarea Liceului Ion Ghica, realizarea şi/sau modernizarea drumurilor, 
modernizarea farmaciei, înfiinţarea parcului din localitate şi respectiv 
extinderea reţelei de apă potabilă şi a iluminatului public; 

6. amenajarea şi înființarea spațiilor verzi, a parcurilor şi a locurilor de joacă 
reprezintă o inițiativă foarte importantă pentru locuitorii Oraşului Răcari; 

7. prioritățile în care ar trebui să se investească se referă la dezvoltarea şi/sau 
modernizarea infrastructurii de bază, dezvoltarea sectorului educațional, şi 
dezvoltarea agriculturii şi a ramurilor şi subramurilor conexe acesteia; 

8. domeniile care înregistrează un potențial ridicat de dezvoltare sunt următoarele: 
industria, serviciile sociale, agricultura şi comerțul; 
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9. următoarele fenomene au un impact negativ deosebit de puternic asupra 
oportunității de dezvoltare a Oraşului Răcari: şomajul şi lipsa locurilor de 
muncă, sărăcia, infracționalitatea, respectiv lipsa cursurilor de formare 
profesională pentru tineri/angajați; pe de altă parte, fenomenele care 
impactează negativ oraşul într-o măsură mai redusă sunt abandonul şcolar, 
infrastructura deficitară şi iluminatul public; 

10. oportunitatea demarării unor proiecte de dezvoltare profesională pentru tineri şi 
angajați din diverse domenii de activitate este considerată ca fiind ridicată; 

11. recomandările populaţiei intervievate atât pentru executivul Primăriei, cât şi 
pentru Primar în calitate de conducător al acesteia se referă la continuarea 
acțiunilor întreprinse până în prezent, organizarea cu frecvenţă mai ridicată a 
întâlnirilor cu cetățenii oraşului prin care se acordă o atenție sporită 
problemelor aduse la cunoştință de către aceştia. 

Aceste elemente de percepție a personalului relevă o serie de aspecte majoritar 
pozitive, dar şi o serie de aspecte care necesită îmbunătățiri pentru sporirea nivelului 
de implicare a cetățenilor şi a nivelului de inițiativă locală. 

 

6.3 Recomandări şi direcţii viitoare de acţiune 

 

Pornind de la concluziile desprinse în urma realizării chestionarului, 
elaboratorii studiului recomandă următoarele direcții viitoare de acțiune, orientate spre 
sporirea nivelului de inițiativă locală, animarea teritoriului şi armonizarea prevederilor 
Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 cu aşteptările curente ale comunității locale. 
Principalele recomandări vizează: 

 aducerea la cunoştința locuitorilor teritoriului a rezultatelor prezentului studiu şi 
a modului în care acestea sunt transpuse în Strategia de Dezvoltare Locală şi 
consultarea publică a cetățenilor, cu regularitate, în scopul identificării 
eventualelor ajustări necesar a fi efectuate asupra concluziilor sale; 

 promovarea masivă a oportunităților de finanțare prin intermediul Strategiei de 
Dezvoltare Locală, în special la nivelul satelor Colacu, Săbieşti, Stăneşti, 
Bălăneşti şi Ghimpaţi, unde indicatorii de sărăcie (rata sărăciei, profunzimea 
sărăciei şi severitatea sărăciei) înregistrează valori foarte ridicate; 

 stimularea inițiativei locuitorilor Oraşului Răcari prin organizarea de consultări 
publice cu privire la particularitățile de implementare a Strategiei de Dezvoltare 
Locală, precum şi prin promovarea măsurilor incluse în cadrul Strategiei de 
Dezvoltare Locală în rândul populației; 
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 realizarea demersurilor necesare şi propunerea direcțiilor strategice necesare 
dezvoltării Oraşului Răcari din punct de vedere economic, direcțiile strategice 
propuse urmărind dezvoltarea următoarelor domenii: infrastructura, educaţia, 
sectorul agricol şi comerțul/sectorul industrial; 

 realizarea demersurilor necesare şi propunerea direcțiilor strategice necesare 
dezvoltării Oraşului Răcari din punct de vedere social, direcțiile strategice 
propuse urmărind crearea de noi locuri de muncă, reducerea sărăciei, 
promovarea incluziunii sociale şi a egalității de şanse, reducerea 
infracționalității, etc.; 

 realizarea demersurilor necesare şi propunerea direcțiilor strategice necesare 
dezvoltării Oraşului Răcari din punct de vedere ecologic, direcțiile strategice 
propuse urmărind promovarea proiectelor care vizează managementul integrat 
al deşeurilor, producerea energiei din surse regenerabile, decontaminarea 
siturilor poluate, etc. 
 

*** 
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PARTEA IV: PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ A ORAŞULUI 
RĂCARI PE ORIZONTUL DE TIMP 2014 – 2020 

 

 

Analiza SWOT realizată în cadrul celei de-a doua părţi a Strategiei de 
Dezvoltare Locală a subliniat existenţa a trei perspective strategice majore de 
dezvoltare a Oraşului Răcari, analizate prin prisma punctelor forte, a punctelor slabe, 
a oportunităţilor şi ameninţărilor ce pot greva asupra dezvoltării economice, sociale şi 
ecologice a Oraşului. 

Pentru finanţarea acestor direcţii strategice, pot fi utilizate o serie de surse de 
finanţare, precum: accesarea de fonduri europene nerambursabile, accesarea de 
fonduri guvernamentale, atragerea de investitori, finanţarea investiţiilor prin credit – 
furnizor, sau utilizarea surselor bugetare proprii pentru a acoperi co-finanţările sau 
chiar valoarea integrală a unor proiecte de dimensiuni mai mici).  

Fondurile europene nerambursabile reprezintă instrumente financiare 
administrate de către Comisia Europeană, al căror scop este să acorde sprijin la nivel 
structural, în special regiunilor mai puţin dezvoltate, cu scopul de a consolida 
coeziunea economică şi socială în Uniunea Europeană. Principalele instrumente 
structurale puse la dispoziţie de către Uniunea Europeană sunt reprezentate de către 
FDR (Fondul European de Dezvoltare Regională), FEADR (Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală), FSE (Fondul Social European), FC (Fondul de Coeziune), 
finanţarea direcţiilor strategice realizându-se prin intermediul diverselor programe 
operaţionale. Fondurile europene nerambursabile sunt administrate de către autorităţi 
publice centrale, care au rolul de coordonator al Programelor Operaţionale Sectoriale. 

Fondurile guvernamentale reprezintă surse de finanţare alocate de către 
Guvernul României, fie în scopul acoperirii contribuţiei naţionale aferentă proiectelor 
finanţate din fonduri europene nerambursabile, fie în scopul încurajării unor măsuri 
de dezvoltare economică (în special de tipul investiţiilor în infrastructură). Modalitatea 
de alocare a fondurilor guvernamentale este instituită prin Legi, Decrete şi Ordonanţe 
(de Urgenţă), în cadrul cărora sunt specificate tipurile de investiţii eligibile şi tipurile 
de Beneficiari eligibili. 

Atragerea de investitori reprezintă o altă sursă de finanţare ce ar putea fi 
utilizată pentru a pune la dispoziţia Oraşului Răcari resursele financiare necesare în 
vederea atingerii obiectivelor strategice detaliate în cadrul prezentei strategii. 
Atragerea de investitori se referă atât la stimularea dezvoltării mediului de afaceri 
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local, susceptibil să atragă noi agenţi economici, iar prin valoarea adăugată de către 
aceştia, să fie adusă o contribuţie la veniturile bugetului local, cât mai ales la 
cooptarea investitorilor în cadrul unor relaţii parteneriale. Varianta recomandată în 
acest sens este Parteneriatul Public – Privat, pe care Comisia Europeană îl defineşte 
ca o formă de cooperare între autorităţile publice şi sectorul privat având ca scop 
derularea unor proiecte de infrastructură sau oferirea de servicii publice. Asemenea 
tipuri de parteneriate pot fi dezvoltate în mai multe sectoare publice, precum: 
infrastructura de transport, sănătate publică, siguranţa publică, gestionarea 
deşeurilor şi distribuţia apei. Astfel, pot fi obţinute fondurile necesare realizării 
proiectelor în domeniul infrastructurii rutiere, prin faptul că atât autorităţile publice 
(prin bugetul local), cât şi întreprinderile private (de exemplu, prin reinvestirea 
profitului) contribuie cu propriile fonduri la atingerea unui obiectiv comun, în cazul 
nostru, reabilitarea/modernizarea infrastructurii de bază. De regulă, schema de 
funcţionare a unui parteneriat public-privat presupune ca partenerul privat să 
utilizeze resursele financiare, umane, expertiza şi know-how-ul de care dispune 
pentru realizarea investiţiei, iar partenerul public să preia riscurile de operare şi să 
cesioneze pe o anumită perioadă de timp, integral sau parţial, veniturile obţinute în 
urma funcţionării obiectivului de investiţii. 

O altă modalitate de atragere a investitorilor (care exclude parteneriatul 
public-privat) poate fi reprezentată de către ISD-uri (Investiţii Străine Directe), însă 
având în vedere faptul că acestea implică două întreprinderi, în cazul nostru fiind 
vorba de o autoritate publică locală şi un investitor nerezident, nu se pot utiliza acest 
model în absenţa unui cadru legislativ care să permită stabilirea unor astfel de relaţii 
parteneriale. 

De asemenea, luând în considerare faptul că o investiţie în domeniul 
infrastructurii poate atinge sume foarte mari, atragerea investitorilor se poate dovedi a 
fi un demers foarte greu de realizat. Pe de altă parte, pentru a atrage investitori străini 
este necesar ca aceştia să fie interesaţi de situaţia României şi, în speţă, de situaţia 
Oraşului Răcari, deci să fie dornici de a stabili contacte cu firmele din localitate, şi să 
fie convinşi de existenţa unor oportunităţi reale de dezvoltare a unor afaceri, în special 
în care proximitatea Municipiilor Bucureşti  şi Târgovişte face cu atât mai dificilă 
atragerea investitorilor. Acest aspect presupune ca autorităţile publice să informeze 
permanent aceşti investitori cu privire la progresele Oraşului, la sectoarele dezvoltate 
sau mai puţin dezvoltate, la oportunităţile de a investi, etc. Cu alte cuvinte, 
investitorul poate urmări avantaje de ordin calitativ, cum ar fi promovarea sa pe piaţa 
din România sau alte avantaje similare. 

Creditul – furnizor reprezintă o posibilitate relativ recentă de finanţare a 
investiţiilor desfăşurate de către autorităţile publice. Creditul – furnizor reprezintă acel 
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credit acordat întreprinderilor private/publice, prin care furnizorul livrează 
cumpărătorului (în cazul nostru Primăria) marfa cu plata amânată (pe credit) pe baza 
împrumutului în bani pe care îl primeşte de la o bancă/finanţator, pe o perioadă 
determinată, cu plata dobânzii convenite. Astfel, cumpărătorul va rambursa creditul 
conform ratelor şi scadenţelor, convenite cu furnizorul, direct băncii/finanţatorului 
care a împrumutat pe furnizor. 

Sursele bugetare proprii reprezintă sume alocate de la nivel central, prin 
intermediul mecanismelor descentralizării, sume colectate în urma achitării de către 
contribuabili a impozitelor şi taxelor locale, precum şi sume obţinute din venituri 
proprii rezultate în urma concesiunilor, sau altor servicii speciale furnizate cetăţenilor 
(locuri de parcare, spaţii de campare, etc.).  

Caracteristica principală a surselor bugetare proprii, în general la nivelul 
localităţilor rurale şi la nivelul localităţilor urbane de dimensiuni reduse, cum este şi 
cazul Oraşului Răcari, este reprezentată de insuficienţa în raport cu necesităţile 
impuse de proiectele de dezvoltare strategică, motiv pentru care ele nu pot fi 
considerate o alternativă viabilă de finanţare a proiectelor incluse în cadrul acestei 
strategii, ci numai o rezervă financiară pentru acele proiecte care, din motive obiective, 
depăşesc bugetul alocat.  

 

7.1 Perspective de dezvoltare economică durabilă 

 

Dezvoltarea economică reprezintă coordonata esenţială a dezvoltării strategice a 
Oraşului Răcari, dat fiind faptul că activitatea economică este cea care susţine din punct 
de vedere financiar ansamblul activităţilor derulate la nivelul acesteia: activităţi sociale, 
activităţi culturale, activităţi comerciale, etc.  

În acest context, dezvoltarea economică durabilă este definită de către Comisia 
Europeană pentru Mediu şi Dezvoltare ca fiind „dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea 
nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface 
propriile nevoi". Aşadar, prin realizarea investiţiilor în Oraşul Răcari se urmăreşte 
dezvoltarea sustenabilă şi valorificarea potenţialului acesteia, prin stabilirea unui 
echilibru între aspectele economice, ecologice şi sociale caracteristice Oraşului.  

Astfel, în vederea creşterii atractivităţii mediului de afaceri local prin înlăturarea 
punctelor slabe şi a riscurilor, perspectivele de dezvoltare economică durabilă vizează 
următoarele direcţii strategice: infrastructura şi transporturile, agricultura, industria şi 
meşteşugurile, turismul şi agroturismul. 
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7.1.1 Infrastructura şi transporturile 

 

În vederea dezvoltării mediului de afaceri local, consolidarea infrastructurii 
reprezintă condiţia sine-qua-non a dezvoltării strategice a Oraşului, întrucât 
infrastructura aceasta constituie fundamentul înfiinţării IMM-urilor, şi generării de 
valoare adăugată în spaţiul administrativ al Oraşului. 

În urma elaborării analizei diagnostic a fost identificată necesitatea realizării unor 
demersuri sustenabile în vederea dezvoltării infrastructurii existente, pornind de la 
punctele slabe identificate (dimensionarea necorespunzătoare a infrastructurii rutiere în 
raport cu necesităţile actuale şi viitoare de transport la nivelul Oraşului, 
subdimensionarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în raport cu populaţia 
rezidentă a Oraşului, carenţele în ceea ce priveşte mobilitatea inter şi intraurbană) 
riscurile care periclitează dezvoltarea Oraşului Răcari (lipsa accesului la un drum, 
european, sau autostradă, procentul foarte scăzut al drumurilor asfaltate şi calitatea 
precară a acestora, degradarea accelerată a infrastructurii rutiere, degradarea calităţii 
factorilor de mediu, ca urmare a inexistenţei unor modalităţi de gestionare a deşeurilor 
sau a poluării naturale şi/sau antropice), precum şi de la punctele forte care, alăturate 
oportunităţilor existente, susţin şi încurajează aceste demersuri.  

Perspectivele de dezvoltare din domeniul infrastructurii vizează următoarele 
subramuri: infrastructura rutieră de bază, infrastructura de alimentare cu utilităţi, 
infrastructura socială de bază, infrastructura IT şi de telecomunicaţii, amenajarea 
teritoriului, modernizarea sistemelor de iluminat public şi ornamental, precum şi a 
sistemelor de supraveghere video. 

 

7.1.1.1 Necesităţi şi perspective de dezvoltare a infrastructurii existente 

 

Infrastructura poate fi definită ca fiind structura cu componentele sau elementele 
de bază pe care un domeniu de activitate se fundamentează (cum ar fi: structura de 
rezistenţă pentru domeniul construcţiilor, forţa de muncă, managementul, etc. pentru 
întreprinderi, reţelele feroviare, rutiere, etc. pentru domeniul transporturilor, 
etc.)Necesităţile de dezvoltare a infrastructurii existente în Oraşul Răcari reies din 
identificarea punctelor slabe şi a ameninţărilor în acest domeniu, aspecte care au fost 
evidenţiate în Partea III a Strategiei de Dezvoltare Locală şi care se referă, în principal, la: 

 Existenţa unor servicii de transport inter-teritorial, interurban şi pentru 
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turism insuficient dezvoltate; 
 Existenţa unui grad redus de modernizare al drumurilor judeţene şi orăşeneşti 

şi preponderenţa drumurilor neasfaltate; 
 Existenţa unor drumuri incorect dimensionate în raport cu traficul zilnic 

înregistrat pe acestea (în social în ceea ce priveşte Drumul Naţional care 
tranzitează localitatea); 

 Inexistenţa transportului combinat la nivelul Oraşului; 
 Inexistenţa unor căi de acces directe către căile de comunicaţie aeriene (cele 

două aeroporturi aparţinătoare de municipiul Bucureşti); 
 Dezvoltarea redusă a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare a apelor 

uzate; 
 Existenţa gospodăriilor care dispun de canalizare prin fose septice 

necorespunzătoare; 
 Dotarea hidroedilitară slabă a localităţilor Oraşului;  
 Calitatea necorespunzătoare a apelor, ca urmare a gradului redus de echipare 

cu dotări hidroedilitare; 
 Existenţa unor foraje pentru captarea apei subterane nefuncţionale 

(înnisipate, neutilizate din cauza costurilor ridicate); 
 Existenţa unor lucrări de apărare împotriva inundaţiilor cu grad incert de 

securitate; 
 Inexistenţa unui sistem de supraveghere video la nivelul străzilor şi clădirilor 

aparţinând domeniului public şi privat al Oraşului Răcari; 
 Gradul insuficient de acoperire a iluminatului public; 
 Efectivul redus de cadre de poliţie în raport cu necesităţile publice şi cu gradul 

de dispersie teritorială a localităţilor subsumate Oraşului; 
 Neacoperirea în totalitate a teritoriului localităţilor componente în ceea ce 

priveşte reţeaua de comunicaţii, transport şi iluminat public; 
 Inexistenţa învăţământului superior la nivelul localităţilor subsumate 

Oraşului; 
 Numărul insuficient de instituţii de învăţământ, raportat la dispersia teritorială 

a localităţilor subsumate Oraşului şi la dificultate accesului la unităţile de 
învăţământ pentru locuitorii unor dintre localităţi (Stăneşti, Bălăneşti, etc.); 

 Existenţa lipsurilor la nivelul sistemului de sănătate, cauzate de lipsa 
fondurilor pentru investiţii în infrastructura fizică şi în dotări specifice; 

 Inexistenţa unui număr de cabinete stomatologice şi a ambulatorii de 
specialitate la nivelul Oraşului, accentuată de concentrarea acestora în cvasi-
exclusivitate în localitatea Răcari; 

 Existenţa unui număr redus de personal în sistemul public de sănătate, care 
nu asigură numărul mediu de personal medical la numărul de populaţie 
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recomandat de directivele Uniunii Europene; 
 Servicii comunitare insuficient dezvoltate pentru persoanele vârstnice/cu 

handicap şi pentru victime ale violenţei domestice; 
 Activitate culturală restrânsă şi un număr redus de instituţii culturale; 
 Capacitatea redusă a infrastructurii sportive, care se regăseşte în special la 

nivelul unităţilor de învăţământ. 

Prin identificarea acestor necesităţi, pot fi conturate următoarele perspective de 
dezvoltare a infrastructurii existente, după cum urmează: 

 oportunităţi de finanţare a investiţiilor în infrastructura rutieră de bază; 

 oportunităţi de finanţare a investiţiilor în infrastructura de alimentare cu 
utilităţi; 

 oportunităţi de finanţare a investiţiilor în dezvoltarea, extinderea şi 
modernizarea infrastructurii sociale de bază; 

 oportunităţi de finanţare a investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii IT şi de 
telecomunicaţii; 

 oportunităţi de finanţare a investiţiilor în amenajarea teritoriului; 

 oportunităţi de finanţare a investiţiilor în instalarea, extinderea şi 
modernizarea sistemelor de iluminat public şi ornamental şi a sistemelor de 
supraveghere video; 

 oportunităţi de finanţare a altor investiţii. 

Fiecare dintre aceste perspective va fi analizată şi detaliată pe parcursul acestei 
Strategii de Dezvoltare Locală, cu scopul de a identifica şi de a fundamenta oportunităţile 
de finanţare a acestor investiţii, în vederea realizării demersurilor de dezvoltare economică 
durabilă.  

Prin realizarea investiţiilor în domeniul infrastructurii, se urmăreşte atingerea 
obiectivelor referitoare la: construcţia, reabilitarea sau modernizarea infrastructurii din 
Oraşul Răcari, în vederea creării premiselor necesare unei dezvoltări economice durabile 
şi alinierii acesteia la standardele europene. 
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7.1.1.2 Oportunităţi de finanţare a investiţiilor în infrastructura 
rutieră de bază: (accesarea de fonduri europene nerambursabile, 
accesarea de fonduri guvernamentale, atragerea de investitori, 
finanţarea investiţiilor prin credit - furnizor) 

 

Având în vedere relaţia biunivocă dintre infrastructura de transport a unei 
localităţi şi dezvoltarea sa economică, decizia de a realiza demersuri în direcţia 
reabilitării, modernizării, respectiv construirii căilor de transport constituie condiţia 
esenţială pentru creşterea potenţialului de dezvoltare a acesteia. Cu alte cuvinte, 
infrastructura rutieră reprezintă unul dintre factorii esenţiali ai competitivităţii unei 
localităţi, cu atât mai mult cu cât aceasta aparţine mediului urban, un nivel ridicat de 
dezvoltare a infrastructurii constituind un puternic element de avantaj competitiv.  

Pe de altă parte, relaţia de reciprocitate decurge şi din faptul că un nivel 
ridicat de dezvoltare economică a unei localităţi determină nevoi de transport cât mai 
ridicate, deci o serie de noi investiţii în acest domeniu. De asemenea, pentru creşterea 
atractivităţii zonei pentru mediul de afaceri, accesul spre arealele dezvoltate din punct 
de vedere economic trebuie să fie unul facil, aceasta fiind o preocupare permanentă 
care trebuie să intereseze în mod imperativ autorităţile locale şi naţionale.  

Totodată, realizarea investiţiilor în infrastructura rutieră generează efecte 
pozitive în cascadă, în sensul că prin construirea/reabilitarea/modernizarea 
infrastructurii rutiere se creează noi locuri de muncă, ceea ce presupune încasarea de 
noi impozite şi taxe de către instituţiile publice locale şi naţionale, impulsionând în 
acest fel dezvoltarea economică. Această tendinţă pozitivă este susţinută şi de 
dezvoltarea anumitor sectoare economice, precum: industria materialelor de 
construcţii, industria maşinilor, echipamentelor şi utilajelor de construcţii, sectorul 
comercial, precum şi serviciile de proiectare şi consultanţă în acest domeniu, deci noi 
încasări de impozite şi taxe. Extinderea activităţii industriale deja existentă la nivelul 
Oraşului Răcari este posibilă numai în condiţiile în care şi infrastructura devine mai 
performantă, atât din punct de vedere calitativ, cât şi din punct de vedere al 
diversităţii posibilităţilor de mobilitate intra şi interteritorială facilitate prin 
intermediul acesteia.  

Un alt sector economic care se dezvoltă ca urmare a investiţiilor în domeniul 
infrastructurii este reprezentat de sectorul terţiar şi, în cadrul acestuia, de activitatea 
turistică, dat fiind faptul că prin asigurarea accesului spre zonele turistice se creează 
condiţiile pentru dezvoltarea potenţialului turistic al zonei. Aşadar, dezvoltarea unei 
infrastructuri rutiere în concordanţă cu necesităţile de transport ale Oraşului Răcari 
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reprezintă o prioritate esenţială pentru autorităţile locale, indiferent de constrângerile 
economice sau bugetare cu care aceştia se confruntă. Luând în considerare, pe de o 
parte, rezultatele evidenţiate în urma elaborării analizei diagnostic, iar pe de altă 
parte, concluziile generate în urma interpretării chestionarului, la nivelul întrebărilor 
referitoare la consolidarea infrastructurii rutiere, pot fi propuse o serie de opţiuni 
strategice de dezvoltare a infrastructurii rutiere de bază, după cum urmează: 

 

 

 

Opţiunile strategice expuse mai sus servesc direcţiei strategice Dezvoltarea 
economică durabilă, având ca principal obiectiv strategic Reabilitarea şi 
modernizarea în perioada 2014-2020 a infrastructurii deficitare, în vederea 
creşterii atractivităţii zonei pentru mediul de afaceri şi pentru realizarea unei 
dezvoltări economice durabil. 

Fişele proiectelor propuse sunt detaliate în Secţiunea 8.3. aferentă prezentei 
strategii, fiind subliniate aspecte legate de scopul proiectului, contextul care reclamă 
necesitatea implementării sale, principalele activităţi strategice, potenţialii parteneri în 
implementarea proiectelor, sursele de finanţare, rezultatele urmărite, sustenabilitatea 
proiectelor şi coerenţa cu politicile naţionale, regionale, judeţene. 

 

7.1.1.3 Oportunităţi de finanţare a investiţiilor în infrastructura de 
alimentare cu utilităţi (accesarea de fonduri europene 
nerambursabile, accesarea de fonduri guvernamentale, atragerea 
de investitori, finanţarea investiţiilor prin credit-furnizor 

 

Serviciile comunitare de utilităţi publice sunt definite ca totalitatea acţiunilor 
şi activităţilor reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi de 
interes public general ale colectivităţilor locale cu privire la: 

a) alimentarea cu apă; 

b) canalizarea şi epurarea apelor uzate; 

c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; 

d) producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în 
sistem centralizat; 

e) salubrizarea localităţilor; 
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f) iluminatul public; 

g) administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ 
teritoriale, precum şi altele asemenea; 

h) transportul public local. 

Similar relaţiei biunivoce care s-a stabilit între dezvoltarea economică a 
Oraşului Răcari şi infrastructura rutieră din respectiva zonă, alimentarea cu utilităţi 
constituie şi ea unul dintre factorii esenţiali prin care se poate determina nivelul de 
dezvoltare al Oraşului, determinând, astfel, o relaţie de reciprocitate între calitatea 
utilităţilor publice şi dezvoltarea economică a zonei.  

Existenţa şi calitatea utilităţilor publice influenţează în mod direct calitatea 
vieţii locuitorilor din Oraşul Răcari, confortul şi sănătatea populaţiei, acestea 
constituind aspecte sociale imperative dezvoltării economice corespunzătoare a 
Oraşului. Pe altă parte, dotarea Oraşului Răcari cu utilităţile publice necesare 
satisfacerii nevoilor locuitorilor va conduce la creşterea atractivităţii zonei pentru noi 
investiţii private, ceea ce presupune încasarea de noi impozite şi taxe de către 
Primărie, deci creşterea veniturilor acesteia, creându-se efectul de spirală strategică. 
Necesităţile de îmbunătăţire a infrastructurii de alimentare cu utilităţi din cadrul 
Oraşului Răcari reies din identificarea punctelor slabe şi a ameninţărilor în acest 
domeniu, aspecte care au fost evidenţiate în Partea a II a Strategiei de Dezvoltare 
Locală şi care se referă, în principal, la: 

  Dezvoltarea redusă a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare a apelor 
uzate; 

 Existenţa gospodăriilor care dispun de canalizare prin fose septice 
necorespunzătoare; 

 Dotarea hidroedilitară slabă a localităţilor Oraşului;  
 Calitatea necorespunzătoare a apelor, ca urmare a gradului redus de 

echipare cu dotări hidroedilitare; 
 Existenţa unor foraje pentru captarea apei subterane nefuncţionale 

(înnisipate, neutilizate din cauza costurilor ridicate); 
 Neacoperirea în totalitate a teritoriului localităţilor componente în ceea ce 

priveşte reţeaua de comunicaţii. 

Luând în considerare, pe de o parte, rezultatele evidenţiate în urma elaborării 
analizei diagnostic, cât şi, pe de altă parte, concluziile generate în urma interpretării 
chestionarului, la nivelul întrebărilor referitoare la îmbunătăţirea infrastructurii de 
alimentare cu utilităţi pot fi propuse o serie de opţiuni strategice de dezvoltare 
strategică a Oraşului, după cum urmează: 
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Opţiunile strategice expuse mai sus servesc direcţiei strategice Dezvoltarea 
economică durabilă, având ca principal obiectiv strategic Reabilitarea şi 
modernizarea în perioada 2014-2020 a infrastructurii deficitare, în vederea 
creşterii atractivităţii zonei pentru mediul de afaceri şi pentru realizarea unei 
dezvoltări economice durabil. 

Fişele proiectelor propuse sunt detaliate în Secţiunea 8.3. aferentă prezentei 
strategii, fiind subliniate aspecte legate de scopul proiectului, contextul care reclamă 
necesitatea implementării sale, principalele activităţi strategice, potenţialii parteneri în 
implementarea proiectelor, sursele de finanţare, rezultatele urmărite, sustenabilitatea 
proiectelor şi coerenţa cu politicile naţionale, regionale, judeţene. 

 

7.1.1.4 Oportunităţi de finanţare a investiţiilor în dezvoltarea, 
extinderea şi modernizarea infrastructurii sociale de bază 
(unităţi de învăţământ, unităţi clinice, instituţii culturale, etc.) 

 

Serviciile educaţionale, medicale şi sociale constituie fundamentul unei 
dezvoltări economice durabile, având în vedere strânsa legătură care există între 
acestea. Numărul şi calitatea instituţiilor de învăţământ determină nivelul de instruire 
a populaţiei tinere, nivelul de competenţe dobândite, uşurinţa integrării pe piaţa 
muncii. Existenţa unui sistem de unităţi de învăţământ competitiv sub toate aspectele 
(din punct de vedere al numărului de unităţi de învăţământ, din punct de vedere al 
nivelului de pregătire şi dedicare a personalului didactic, din punct de vedere al 
dotărilor, al accesibilităţii, etc.) facilitează atragerea populaţiei tinere din localităţile 

1. Reabilitarea/Înființarea rețelei de alimentare cu apă și a rețelei de canalizare; 

2. Realizarea/Înființarea unui sistem de colectare, canalizare și evacuare a 
apelor pluviale; 

3. Reabilitarea/Înființarea stațiilor de epurare a apelor uzate; 

4. Implementarea unui sistem de management integrat al deșeurilor; 

5. Dotarea cu utilaje și echipamente pentru serviciul de gospodărire 
orăşenească și salubritate; 

6. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport public; 

7. Extinderea/modernizarea rețelei de iluminat public. 
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limitrofe, creşte nivelul calitativ al instruirii, creşte posibilitatea absolvenţilor de a-şi 
găsi rapid un loc de muncă, reduce migraţia tinerilor către localităţile limitrofe 
(Târgovişte, Bucureşti, etc.). 

În ceea ce priveşte serviciile medicale, situaţia este similară, acesta 
constituind un indicator al calităţii nivelului de trai şi un barometru al stării de 
sănătate a populaţiei, fiind susceptibil să contribuie la creştere duratei medii de viaţă 
a populaţiei cu până la 2 ani. Din punct de vedere al infrastructurii medicale şi 
sociale, Oraşul Răcari, nu dispune de acces direct la spitale sau ambulatorii de 
specialitate, facilităţile medicale fiind chiar greu accesibile locuitorilor din majoritatea 
localităţilor subsumate Oraşului.   

Necesităţile de îmbunătăţire a infrastructurii sociale de bază din cadrul 
Oraşului Răcari reies din identificarea punctelor slabe şi a ameninţărilor în acest 
domeniu, aspecte care au fost evidenţiate în Partea III a Strategiei de Dezvoltare Locală 
şi care se referă, în principal, la: 

  Inexistenţa învăţământului superior de stat la nivelul localităţilor 
subsumate Oraşului; 

 Existenţa unui număr insuficient de unităţi de învăţământ, prin raportare 
la dispersia teritorială a localităţilor subsumate Oraşului Răcari şi a 
dificultăţii cu care o mare parte din populaţia şcolară se poate deplasa la 
cursuri; 

 Existenţa lipsurilor la nivelul sistemului de sănătate, cauzate de lipsa 
fondurilor pentru investiţii în infrastructura fizică şi în dotări specifice; 

 Inexistenţa unui număr suficient de cabinete stomatologice şi a ambulatorii 
de specialitate la nivelul Oraşului şi distribuţia neuniformă a celor 
existente; 

 Existenţa unui număr redus de personal în sistemul public de sănătate, 
care nu asigură numărul mediu de personal medical la numărul de 
populaţie recomandat de directivele Uniunii Europene; 

 Servicii comunitare insuficient dezvoltate pentru persoanele vârstnice/cu 
handicap şi pentru victime ale violenţei domestice. 

Luând în considerare, pe de o parte, rezultatele evidenţiate în urma elaborării 
analizei diagnostic, cât şi, pe de altă parte, concluziile generate în urma interpretării 
chestionarului, la nivelul întrebărilor referitoare la consolidarea infrastructurii sociale 
pot fi propuse o serie de opţiuni strategice de dezvoltare a infrastructurii sociale de 
bază, după cum urmează: 
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Opţiunile strategice expuse mai sus servesc direcţiei strategice Dezvoltarea 
economică durabilă, având ca principal obiectiv strategic Reabilitarea şi 
modernizarea în perioada 2014-2020 a infrastructurii deficitare, în vederea 
creşterii atractivităţii zonei pentru mediul de afaceri şi pentru realizarea unei 
dezvoltări economice durabile.  

Fişele proiectelor propuse sunt detaliate în Secţiunea 8.3. aferentă prezentei 
strategii, fiind subliniate aspecte legate de scopul proiectului, contextul care reclamă 
necesitatea implementării sale, principalele activităţi strategice, potenţialii parteneri în 
implementarea proiectelor, sursele de finanţare, rezultatele urmărite, sustenabilitatea 
proiectelor şi coerenţa cu politicile naţionale, regionale, judeţene. 

 

7.1.1.5 Oportunităţi de finanţare a investiţiilor în dezvoltarea 
infrastructurii IT şi de telecomunicaţii  

 

Realizarea demersurilor în dezvoltarea infrastructurii IT şi de telecomunicaţii 
se poate dovedi o iniţiativă avantajoasă şi durabilă, având în vedere progresul 
spectaculos al acestui domeniu. Unul dintre avantajele oricărei administraţii publice 
moderne se referă la receptivitatea sa faţă de schimbările economice şi sociale şi, 
implicit, la capacitatea sa de a se adapta rapid acestor schimbări. Dezvoltarea 
infrastructurii IT şi a celei de telecomunicaţii constituie opţiunea adecvată pentru ca o 
organizaţie (companie, instituţie, structură asociativă, etc.) să poată fi receptivă şi 
flexibilă în acelaşi timp.  

Gradul de dezvoltare a acestui tip de infrastructură constituie premisele 
necesare dezvoltării economice durabile a unei zone, prin urmare realizarea 
investiţiilor în modernizarea echipamentelor IT şi de telecomunicaţii va reprezenta un 

1. Dezvoltarea, extinderea și modernizarea unităților de învățământ și a altor 
unități asimilate; 

2. Dezvoltarea, extinderea și modernizarea unităților clinice și a altor unități 
asimilate; 

3. Dezvoltarea, extinderea și modernizarea instituțiilor culturale și a altor 
instituții asimilate; 

4. Dezvoltarea, extinderea și modernizarea serviciilor de asistenţă socială și a 
altor servicii asimilate. 
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punct de sprijin în atragerea investitorilor străini în Oraşul Răcari şi în creşterea 
vizibilităţii acesteia. Dezvoltarea infrastructurii IT (echipamente IT, software, licenţe) 
reprezintă un demers care trebuie întreprins în toate sectoarele de activitate, cu 
accent pe sectorul terţiar (în care se prestează servicii educaţionale, medicale, sociale, 
administrative, etc.), în scopul unei dezvoltări adecvate a tinerilor şi a angajaţilor şi 
pentru a facilita integrarea tinerilor pe piaţa forţei de muncă, având în vedere faptul că 
nevoia de a dobândi abilităţi în acest domeniu a devenit din ce în ce mai acută.  

Pe de altă parte, avântul tehnologic în domeniul telecomunicaţiilor determină 
alinierea oricărui oraş la standardele nou impuse şi o adaptare permanentă a acestuia 
la noile tendinţe pentru asigurarea competitivităţii şi a receptivităţii acesteia. Astfel, 
radioul, telefonia (fixă şi mobilă), televiziunea, comunicaţiile digitale sau reţelele de 
calculatoare se pot subscrie acestui domeniu.  

De asemenea, dezvoltarea acestui tip de infrastructură constituie premisa 
eficientizării relaţiilor de comunicare dintre cetăţeni şi administraţie, scurtării duratei 
de livrare a serviciilor publice către cetăţeni, contribuind totodată la reducerea 
incidenţei erorilor umane în procesarea datelor şi informaţiilor cu caracter oficial, 
gestionate la nivelul Oraşului.  

Dezvoltarea IT şi de comunicaţii are rolul de a contribui la îmbunătăţirea 
comunicării inter-instituţionale, la interconectarea la nivel de administraţie publică, la 
facilitarea relaţiei cu cetăţenii şi cu agenţii economici. Totodată, infrastructura IT la 
nivelul instituţiilor de învăţământ, instituţiilor sanitare sau a instituţiilor sociale, are 
rolul de contribui la modernizarea acestora, la armonizarea lor cu tendinţele europene 
în domeniu şi la facilitarea tranziţiei administraţiei publice româneşti către societatea 
digitalizată. 

Necesităţile de îmbunătăţire a infrastructurii IT şi de telecomunicaţii din 
cadrul Oraşului Răcari reies din identificarea punctelor slabe şi a ameninţărilor în 
acest domeniu, aspecte care au fost evidenţiate în Partea a II a Strategiei de Dezvoltare 
Locală şi care se referă, în principal, la: 

 Neacoperirea în totalitate a teritoriului localităţilor componente în ceea ce 
priveşte reţeaua de comunicaţii; 

 Slaba dotare cu echipamente IT&C a instituţiilor publice (autorităţi publice 
locale, instituţii de învăţământ, instituţii sanitare, etc.); 

Luând în considerare, pe de o parte, rezultatele evidenţiate în urma elaborării 
analizei diagnostic, iar pe de altă parte, concluziile generate în urma interpretării 
chestionarului, la nivelul întrebărilor referitoare la modernizarea infrastructurii IT şi 
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de telecomunicaţii pot fi propuse o serie de opţiuni strategice de dezvoltare a 
infrastructurii sociale de bază, după cum urmează: 

 

 

 

 

 

Opţiunile strategice expuse mai sus servesc direcţiei strategice Dezvoltarea 
economică durabilă, având ca principal obiectiv strategic Reabilitarea şi 
modernizarea în perioada 2014-2020 a infrastructurii deficitare, în vederea 
creşterii atractivităţii zonei pentru mediul de afaceri şi pentru realizarea unei 
dezvoltări economice durabile.  

Fişele proiectelor propuse sunt detaliate în Secţiunea 8.3. aferentă prezentei 
strategii, fiind subliniate aspecte legate de scopul proiectului, contextul care reclamă 
necesitatea implementării sale, principalele activităţi strategice, potenţialii parteneri în 
implementarea proiectelor, sursele de finanţare, rezultatele urmărite, sustenabilitatea 
proiectelor şi coerenţa cu politicile naţionale, regionale, judeţene. 

 

7.1.1.6 Oportunităţi de finanţare a investiţiilor în instalarea, 
extinderea şi modernizarea sistemelor de iluminat public şi 
ornamental şi a sistemelor de supraveghere video 

 

Rolul principal al sistemelor de iluminat public este acela de a asigura o 
vizibilitate corespunzătoare a drumurilor publice şi de altă natură din localitate, pe 
parcursul nopţii. În subsidiar, sistemul de iluminat public, dincolo de a reprezenta o 
marcă de civilizaţie, contribuie la reducere incidenţei accidentelor rutiere, la reducerea 
ratei infracţionalităţii şi criminalităţii la nivel local, la creşterea nivelului de securitate 
socială a populaţiei şi la reducerea numărului de furturi şi vandalizări ale bunurilor 
aparţinând domeniului public şi privat. 

Sistemele de supraveghere video au tocmai rolul de a consolida aceste funcţii 
ale sistemului de iluminat public, prin prisma faptului că asigură posibilitatea 
monitorizării în timp real a străzilor şi a zonelor critice din localitate, conferind 

1. Dotarea cu echipamente IT&C a instituţiilor publice; 

2. Facilitare conexiune la broadband şi servicii de internet pentru instituţiile 
publice; 

3. Dezvoltarea serviciilor publice electronice, inclusiv e-government, e-sănătate, 
ş.a; 
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organelor de ordine publică şi poliţie informaţii cu privire la evenimentele cu impact 
social negativ produse pe teritoriul localităţii. 

Necesităţile de a realiza demersuri investiţionale în domeniul iluminatului 
public şi al supravegherii video din cadrul Oraşului Răcari reies din identificarea 
punctelor slabe şi a ameninţărilor în acest domeniu, aspecte care au fost evidenţiate 
în Partea a II a Strategiei de Dezvoltare Locală şi care se referă, în principal, la: 

  Inexistenţa unui sistem extins şi funcţional de monitorizare (camere de 
supraveghere video) a domeniului public şi privat al localităţii în vederea 
asigurării siguranţei popula ției şi ordinii publice; 

 Efectivul redus de cadre de poliţie în raport cu necesităţile publice; 
 Existenţa multor zone neiluminate sau iluminate necorespunzător, în 

sistem centralizat. 

Luând în considerare, pe de o parte, rezultatele evidenţiate în urma elaborării 
analizei diagnostic, cât şi, pe de altă parte, concluziile generate în urma interpretării 
chestionarului pot fi propuse o serie de opţiuni strategice de dezvoltare a 
infrastructurii sociale de bază, după cum urmează: 

 

 

 

Opţiunile strategice expuse mai sus servesc direcţiei strategice Dezvoltarea 
economică durabilă, având ca principal obiectiv strategic Reabilitarea şi 
modernizarea în perioada 2014-2020 a infrastructurii deficitare, în vederea 
creşterii atractivităţii zonei pentru mediul de afaceri şi pentru realizarea unei 
dezvoltări economice durabile.  

Fişele proiectelor propuse sunt detaliate în Secţiunea 8.3. aferentă prezentei 
strategii, fiind subliniate aspecte legate de scopul proiectului, contextul care reclamă 
necesitatea implementării sale, principalele activităţi strategice, potenţialii parteneri în 
implementarea proiectelor, sursele de finanţare, rezultatele urmărite, sustenabilitatea 
proiectelor şi coerenţa cu politicile naţionale, regionale, judeţene. 

 

7.1.2 Agricultura  

 

Dezvoltarea durabilă a Oraşului Răcari implică o strânsă legătură cu sectorul 
agriculturii, aceasta ocupând un loc însemnat în cadrul economiei Oraşului, putând fi 
deci formulate o serie de direcţii de dezvoltare a acesteia. Agricultura durabilă 

1. Modernizarea reţelei de iluminat  public și ornamental; 

2. Dezvoltarea sistemelor de supraveghere video. 
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îndeplineşte următoarele condiţii: este ecologică, viabilă din punct de vedere economic, 
responsabilă din punct de vedere social, protejând resursele şi servind ca fundament 
pentru generaţiile viitoare. În acest context, vor fi propuse o serie de iniţiative care să 
contribuie la dezvoltarea sectorului agricol al Oraşului Răcari, ţinând cont de 
specificul acestei localităţi şi axând măsurile în special pe elemente ce vizează 
cultivarea plantelor şi mai puţin creşterea animalelor. 

 

7.1.2.1 Necesităţi şi perspective de dezvoltare a sectorului agricol 

 

Pornind de la analiza diagnostic realizată în Partea a II a Strategiei de 
Dezvoltare Locală, a fost identificată necesitatea realizării unor demersuri sustenabile 
în vederea dezvoltării sectorului agricol existent, pornind de la punctele slabe 
identificate (productivitate scăzută a activităţilor agricole, teren agricol puternic divizat 
în parcele mici, slaba mecanizare a agriculturii, absenţa unui management agricol 
performant şi competitiv), riscurile care periclitează dezvoltarea Oraşului Răcari 
(poluarea solului, ca urmare a extinderii sectorului construcţiilor, absenţei 
amenajărilor hidrotehnice, sau depozitării necontrolate a deşeurilor, pierderea 
fertilităţii solului ca urmare a utilizării sale intensive şi iraţionale) precum şi de la 
punctele forte care, alăturate oportunităţilor existente, susţin şi încurajează aceste 
demersuri, cu atât mai mult cu cât sectorul agricol deţine o pondere semnificativă în 
cadrul economiei Oraşului. 

Perspectivele de dezvoltare ale sectorului agricol cuprind două coordonate 
majore: 

1. oportunităţi de finanţare a investiţiilor în domeniul agricol: instalarea 
tinerilor fermieri, crearea şi sprijinirea grupurilor de producători, etc.; 

2. oportunităţi de finanţare a întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în 
domeniul agricol şi al prelucrării primare a produselor agricole. 

Pornind de la aceste perspective de dezvoltare, vor fi propuse, în secţiunea 
care urmează, principalele opţiuni strategice prin care acestea pot fi atinse. 

 

7.1.2.2 Oportunităţi de finanţare a investiţiilor în domeniul agricol 
(instalarea tinerilor fermieri, crearea şi sprijinirea grupurilor de 
producători, etc.) 
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Sectorul agricol reprezintă un pilon de susţinere economică a Oraşului Răcari, 
în special la nivelul satelor arondate (Stăneşti, Bălăneşti, Colacu, Săbieşti, Mavrodin, 
etc.). Poziţionarea în vecinătatea Municipiilor Bucureşti şi Târgovişte nu şi-a pus 
amprenta în mod deosebit asupra diversificării activităţilor economice ale zonei, 
capitala acţionând mai degrabă ca un pol care atrage toate oportunităţile de dezvoltare 
a unor sectoare economice, lăsând agricultura să constituie un factor important 
generator de valoare adăugată individuală la nivel local.  

Totodată, absenţa competenţelor în domeniul managementului agricol, 
practicarea intensivă a agriculturii într-un mod neprofesionist, şi exploatarea pe 
alocuri iraţională a solului, au produs degradări ale acestuia, constând în diverse 
contaminări, pierderi ale fertilităţii şi distrugeri ale stratului de humus, care necesită 
adoptarea unor măsuri speciale pentru protecţia sa. 

Necesităţile de realizare a investiţiilor în domeniul agricol au ca fundament 
atât analiza SWOT, cât şi chestionarul privind percepţia locuitorilor Oraşului Răcari 
cu privire la priorităţile de dezvoltare locală. În acest sens, pot fi stabilite următoarele 
opţiuni strategice care servesc direcţiei strategice Dezvoltarea economică durabilă, 
ce sunt relaţionate direct cu domeniul agriculturii.  

 

 

 

 

Opţiunile strategice expuse mai sus servesc direcţiei strategice Dezvoltarea 
economică durabilă, având ca principal obiectiv strategic Dezvoltarea sectorului 
agricol în perioada 2014-2020 din Oraş, în vederea creşterii atractivităţii zonei 
pentru mediul de afaceri şi pentru realizarea unei dezvoltări economice 
durabile.  

Fişele proiectelor propuse sunt detaliate în Secţiunea 8.3. aferentă prezentei 
strategii, fiind subliniate aspecte legate de scopul proiectului, contextul care reclamă 
necesitatea implementării sale, principalele activităţi strategice, potenţialii parteneri în 
implementarea proiectelor, sursele de finanţare, rezultatele urmărite, sustenabilitatea 
proiectelor şi coerenţa cu politicile naţionale, regionale, judeţene. 

 

 

1. Sprijinirea investiţiilor private ale întreprinderilor și persoanelor fizice în 
domeniul agricol; 

2. Sprijinirea măsurilor pentru protecția solului. 
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7.1.3 Industria şi meşteşugurile 

 

Alături de infrastructura rutieră şi de agricultură, industria reprezintă un 
sector economic ce stă la baza dezvoltării economice durabile a unei localităţi, o 
industrie dezvoltată generând numeroase locuri de muncă, atrăgând investitori şi, 
conducând astfel la dezvoltarea mediului de afaceri local şi la creşterea vizibilităţii 
localităţii aflată sub incidenţă.  

 

7.1.3.1 Necesităţi şi perspective de dezvoltare a sectorului industrial şi 
meşteşugăresc 

 

În cazul Oraşului Răcari, sectorul industrial este relativ dezvoltat, existând 
unităţi industriale care operează în domeniul textilelor, procesării produselor agricole, 
procesării cărnii, etc., motiv pentru care demersurile de impulsionare a acestuia sunt 
aşteptate să aibă o eficienţă ridicată. Astfel, viziunea strategică a autorităţilor publice 
locale a fost orientată spre dezvoltarea sectorului industrial şi mai puţin pe 
promovarea meşteşugurilor şi activităţilor tradiţionale, care sunt mai degrabă specifice 
spaţiului rural.  

La nivelul Oraşului nu sunt recunoscute produse tradiţionale, branduri 
omologate, sau produse bio certificate intern şi internaţional, iar tradiţiile naţionale, 
deşi puternic înrădăcinate la nivelul unei anumite categorii a locuitorilor, nu sunt 
suficient de dezvoltate pentru a sta la baza realizării unor produse de artizanat 
competitive.  

Întrucât sectorul activităţile productive, industriale are un potenţial de 
dezvoltare ridicat, industria fiind susceptibilă să constituie principalul sector 
economic generator de valoare adăugată la nivelul localităţii, autorităţile doresc să 
transforme Oraşul Răcari într-un pol de competitivitate regională, direcţiile concrete 
de acţiune urmând considerate priorităţi strategice la nivelul localităţii şi nu vor 
beneficia de fonduri special destinate. 

 

7.1.3.2 Oportunităţi de finanţare a investiţiilor în dezvoltarea 
activităţilor productive, industriale, şi meşteşugăreşti 
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Luând în considerare, pe de o parte, rezultatele evidenţiate în urma elaborării 
analizei diagnostic, cât şi, pe de altă parte, concluziile generate în urma interpretării 
chestionarului pot fi propuse o serie de opţiuni strategice de dezvoltare a investiţiilor în 
dezvoltarea activităţilor productive, industriale şi meşteşugăreşti, după cum urmează: 

? 

 

Opţiunile strategice expuse mai sus servesc direcţiei strategice Dezvoltarea 
economică durabilă, având ca principal obiectiv strategic Dezvoltarea sectorului 
industrial şi meşteşugăresc în perioada 2014-2020 de la nivelul Oraşului, în 
vederea creşterii atractivităţii zonei pentru mediul de afaceri şi pentru realizarea 
unei dezvoltări economice durabile.  

Fişele proiectelor propuse sunt detaliate în Secţiunea 8.3. aferentă prezentei 
strategii, fiind subliniate aspecte legate de scopul proiectului, contextul care reclamă 
necesitatea implementării sale, principalele activităţi strategice, potenţialii parteneri în 
implementarea proiectelor, sursele de finanţare, rezultatele urmărite, sustenabilitatea 
proiectelor şi coerenţa cu politicile naţionale, regionale, judeţene. 

 

7.1.4. Turismul şi agroturismul  

 

Luând în considerare patrimoniul natural bogat de care dispune Oraşul Răcari 
pe de o parte şi, pe de altă parte, caracteristicile zonei (mediu urban cu un potenţial 
ridicat de dezvoltare), se pot formula o serie de perspective de dezvoltare a sectorului 
turistic şi agroturistic, prin valorificarea potenţialului pe care îl deţine în acest sens.  

 

7.1.4.1. Necesităţi şi perspective de dezvoltare a sectorului turistic şi 
agroturistic 

 

Având în vedere coordonata turistică pe care Oraşul Răcari o deţine prin 
prisma monumentelor istorice, a bisericilor, siturilor arheologice şi obiectivelor 
menţionate în Partea I a Strategiei, se pot realiza demersuri semnificative în vederea 
promovării turismului în această zonă. În acelaşi timp, pe lângă promovarea 
turismului, se pot demara acţiuni în vederea promovării, pe de altă parte, şi a 
agroturismului, valorificând în acest fel potenţialul uman şi natural al satelor.  

1. Sprijinirea activităţilor industriale şi productive. 
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Necesităţile de dezvoltare a sectorului turistic şi agroturistic derivă din punctele 
slabe şi din ameninţările identificate în cadrul analizei SWOT (insuficienta promovare a 
obiectivelor turistice la nivel local, valorificarea necorespunzătoare a obiectivelor de 
patrimoniu cultural şi natural, inexistenţa unor trasee turistice consacrate care să 
includă obiectivele amplasate pe teritoriul localităţii Răcari), dar şi din posibilitatea 
valorificării oportunităţilor turistice, care derivă în special din poziţionarea localităţii în 
raport cu coordonatele geospaţiale ale Regiunii Sud-Muntenia. 

Astfel, secţiunea următoare vizează oportunităţile de finanţare a investiţiilor în 
dezvoltarea şi promovarea turismului şi agroturismului local, după cum urmează: 

 

7.1.4.2 Oportunităţi de finanţare a investiţiilor în dezvoltarea şi 
promovarea turismului şi agroturismului local 

 

Necesităţile de realizare a investiţiilor în domeniul turismului şi 
agroturismului au ca fundament atât analiza SWOT, cât şi chestionarul privind 
percepţia locuitorilor Oraşului Răcari cu privire la priorităţile de dezvoltare locală. În 
acest sens, pot fi stabilite următoarele opţiuni strategice care servesc direcţiei 
strategice Dezvoltarea economică durabilă, ce sunt relaţionate direct cu domeniile 
turismului şi agroturismului: 

 

 

 

 

 

Opţiunile strategice expuse mai sus servesc direcţiei strategice Dezvoltarea 
economică durabilă, având ca principal obiectiv strategic Dezvoltarea sectorului 
turistic şi agroturistic în perioada 2014-2020 de la nivelul Oraşului, în vederea 
creşterii atractivităţii zonei pentru mediul de afaceri şi pentru realizarea unei 
dezvoltări economice durabile.  

Fişele proiectelor propuse sunt detaliate în Secţiunea 8.3. aferentă prezentei 
strategii, fiind subliniate aspecte legate de scopul proiectului, contextul care reclamă 
necesitatea implementării sale, principalele activităţi strategice, potenţialii parteneri în 
implementarea proiectelor, sursele de finanţare, rezultatele urmărite, sustenabilitatea 
proiectelor şi coerenţa cu politicile naţionale, regionale, judeţene. 

1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de acces către obiectivele 
turistice; 

2. Reabilitarea monumentelor şi a altor elemente de patrimoniu cu potenţial 
turistic; 

3. Promovarea potenţialului local, inclusiv a turismului şi a agroturismului. 
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7.2 Perspective de dezvoltare socială durabilă 

 

Dezvoltarea socială presupune orientarea Oraşului Răcari în vederea atingerii 
unei stări dezirabile, stabilită ca obiectiv, printr-un proces planificat în timp, realizat 
printr-un set de acţiuni conjugate. Aşadar, prin dezvoltarea socială se urmăreşte 
respectarea a două aspecte cheie, complementare, primul referindu-se la starea - 
obiectiv care trebuie realizată de către o comunitate, iar celălalt se referă la 
întreprinderea unui set de acţiuni care trebuie desfăşurate în timp în vederea realizării 
obiectivului propus (elaborarea de prognoze, planuri sau programe).  

De asemenea, dezvoltarea socială poate fi privită din trei perspective: set de 
obiective (asimilată cu progresul social, generând bunăstare indivizilor, promovând 
incluziunea socială şi dezvoltarea relaţiilor sociale şi, conducând în acest fel, la 
armonizarea societăţii), proces (existenţa unui cadru instituţional de redistribuire a 
bunăstării, manifestată prin accesul la diverse resurse, eliminând în acest fel 
inegalităţile sociale),  respectiv o perspectivă asupra individului şi societăţii 
(egalitatea de şanse, demnitatea oamenilor, preocuparea pentru „binele comun” al 
indivizilor).  

Toate aceste aspecte sunt corelate cu conceptul „calitatea vieţii”, care 
constituie fundamentul dezvoltării sociale durabile. Pe de altă parte, dezvoltarea 
socială durabilă vizează o serie de schimbări, manifestate mai ales la nivelul normelor 
şi al instituţiilor, cu scopul de a determina dezvoltarea echitabilă a tuturor indivizilor, 
precum şi pentru a promova incluziunea socială. 

Similar dezvoltării economice, şi dezvoltarea socială se realizează prin 
intermediul unor strategii care vizează atingerea obiectivelor pe termen mediu şi lung, 
Strategia de Dezvoltare Locală urmărind atingerea dezideratului de dezvoltare 
economică, socială şi ecologică. 

La nivelul Oraşului Răcari, se pot stabili mai multe opţiuni strategice care să 
conducă la dezvoltarea socială a acestei zone, aspecte care vor fi detaliate în secţiunile 
care urmează.  

Aceste măsuri se referă la: crearea de noi locuri de muncă în vederea reducerii 
şomajului, construirea culturii instituţionale a Oraşului, promovarea incluziunii 
sociale şi a egalităţii de şanse, animarea teritoriului şi promovarea dialogului social, 
sprijinirea categoriilor defavorizate, realizarea de parteneriate public-private, 
asigurarea securităţii şi a siguranţei sociale, îmbunătăţirea nivelului de trai şi a 
bunăstării sociale, investiţii în modalităţi de petrecere a timpului liber, precum şi 
planificarea dezvoltării sociale pe termen mediu şi lung. 
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7.2.1 Măsuri privind atragerea de investiţii, crearea de noi locuri de 
muncă şi reducerea şomajului 

 

Premisa bunăstării sociale şi a unui standard de viaţă ridicat este reprezentată 
de către existenţa locurilor de muncă, aspect care decurge din atragerea investiţiilor, 
ce generează, la rândul său, combaterea şomajului.  

Crearea de noi locuri de muncă poate fi o consecinţă a tuturor demersurilor 
realizate în vederea dezvoltării economice, luând în considerare faptul că cele două 
concepte – dezvoltarea economică şi dezvoltarea socială – sunt intercorelate deoarece 
dezvoltarea socială se produce ca o consecinţă a dezvoltării economice, dar contribuie 
totodată la dezvoltarea economică durabilă a unei zone.  

De asemenea, măsurile adoptate în vederea dezvoltării sectorului industrial şi 
a sectorului agricol vor conduce nemijlocit la crearea de noi locuri de muncă şi, 
implicit, la reducerea şomajului. 

La nivelul localităţii rata şomajului calculată la populaţia ocupată este 
ridicată, fapt ce demonstrează fie practicarea unei agriculturi de subzistenţă, fie 
desfăşurarea unor activităţi extrasalariale, fie prestarea de muncă în mod ilegal, fără 
forme contractuale.  

Oricare dintre aceste fenomene influenţează în mod negativ echilibrul social al 
Oraşului, subliniind necesitatea identificării unor modalităţi de creare a noi locuri de 
muncă şi de profesionalizare a forţei de muncă existentă.  

Chiar şi în condiţiile proximităţii Municipiilor Bucureşti şi Târgovişte, 
populaţia ocupată înregistrează un procent inferior mediei la nivel naţional, fapt ce 
scoate în evidenţă, de asemenea, alte două fenomene cu impact profund social ce 
trebuie corectate în perioada următoare: lipsa de calificare/instruire a locuitorilor, 
respectiv dificultăţile de mobilitate a acestora, generate de incapacitatea de a ajunge la 
locul de muncă în mod facil, în ciuda unei distanţe relativ reduse faţă de metropolele 
menţionate anterior. 

Necesităţile de realizare a investiţiilor în crearea de noi locuri de muncă şi de 
sprijinire a investitorilor au ca fundament atât analiza SWOT, cât şi chestionarul 
privind percepţia locuitorilor Oraşului Răcari cu privire la priorităţile de dezvoltare 
locală. În acest sens, pot fi stabilite următoarele opţiuni strategice care servesc direcţiei 
strategice Dezvoltarea socială durabilă, ce sunt relaţionate direct cu domeniile 
atragerii de investiţii şi creării unor noi locuri de muncă la nivelul localităţii: 
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Opţiunile strategice expuse mai sus servesc direcţiei strategice Dezvoltarea 
socială durabilă, având ca principal obiectiv strategic Creşterea nivelului de trai şi 
a calităţii vieţii locuitorilor Oraşului în perioada 2014-2020 pentru a susţine 
procesul dezvoltării sociale durabile. 

Fişele proiectelor propuse sunt detaliate în Secţiunea 8.3. aferentă prezentei 
strategii, fiind subliniate aspecte legate de scopul proiectului, contextul care reclamă 
necesitatea implementării sale, principalele activităţi strategice, potenţialii parteneri în 
implementarea proiectelor, sursele de finanţare, rezultatele urmărite, sustenabilitatea 
proiectelor şi coerenţa cu politicile naţionale, regionale, judeţene. 

 
 

7.2.2 Elemente de construire a culturii instituţionale şi a identităţii 
Oraşului Răcari 

 

Cultura instituţională reprezintă un ansamblu de obiceiuri, tradiţii, norme, 
valori, care caracterizează o comunitate şi prin care aceasta se identifică şi se 
diferenţiază de alte comunităţi. Oraşul Răcari cuprinde, la rândul său, o serie de 
obiceiuri, de tradiţii, de ritualuri care îl individualizează în raport cu alte oraşe 
similare din România. Toate aceste elemente derivă fie din istoria încărcată de 
semnificaţii a Oraşului, fie de existenţa anumitor particularităţi demografice, care îl 
individualizează în peisajul urban românesc.  

Pentru a dobândi o identitate proprie, trebuie realizate demersurile necesare în 
vederea construirii unei culturi cât mai specifice, prin promovarea obiceiurilor, a 
tradiţiilor, a normelor caracteristice acestei zone. Consecinţele realizării unei culturi 
instituţionale specifice sunt reprezentate de dobândirea sentimentului de unitate şi 
echitate socială, de apartenenţă la o comunitate socială puternică, echilibrată, cu valori 
morale şi culturale solide, care acţionează ca un factor de coeziune la nivelul mediului  
urban românesc. 

1. Implementarea de programe de iniţiere, reconversie şi (re)calificare 
profesională a grupurilor ţintă; 

2. Implementarea de programe de instruire şi perfecţionare a personalului 
angajat în instituţiile publice; 

3. Implementarea altor măsuri pentru creşterea adaptabilităţii forţei de 
muncă. 
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Suplimentar acestor elemente, capacitatea administrativă a instituţiilor publice 
influenţează deosebit de mult climatul de prosperitate economică şi socială instituit la 
nivelul Oraşului, o administraţie puternică, cu o implicare puternic conturată în 
problemele colectivităţii locale şi conectată la realitatea economică şi socială contribuie 
la creşterea nivelului de trai şi a calităţii vieţii locuitorilor. 

O altă componentă deosebit de importantă a culturii instituţionale este 
reprezentată de atitudinea faţă de modul de gospodărire a resurselor publice şi private. 
În acest sens, propunem dezvoltarea a două concepte strategice cu impact direct asupra 
reducerii cheltuielilor bugetare, respectiv noţiunile de cost-control şi asset 
management.  

Cost-Control-ul  este un concept inovativ în domeniul administraţiilor 
publice locale ce vizează identificarea unor pârghii de optimizare a costurilor 
operaţionale, prin aplicarea unor principii stricte de raţionalitate bugetară, fără însă 
a afecta funcţionalitatea instituţiei. Modelul strategic de cost-control presupune o 
analiză atentă a relaţiilor contractuale cu furnizorii de servicii şi utilităţi (energie 
electrică, energie termică, telecomunicaţii) şi renegocierea termenilor contractuali, în 
conformitate cu noile oferte comerciale ale furnizorilor. În urma acestui proces, se 
înregistrează reduceri de până la 20% în volumul total al cheltuielilor operaţionale, 
care se reflectă în resurse financiare suplimentare disponibile la nivelul bugetului 
local. 

Asset Management-ul reprezintă un model strategic de gestiune a terenurilor, 
clădirilor şi altor active fixe deţinute în patrimoniu de către Oraş. Implementarea unui 
sistem de asset presupune utilizarea clădirilor şi activelor deţinute de aşa manieră încât 
să asigure optimizarea utilităţii economice a acestora şi obţinerea unui venit cât mai 
ridicat în urma valorificării acestora. 

Nu în ultimul rând, capacitatea instituţională este consolidată prin intermediul 
parteneriatelor naţionale şi transnaţionale, realizate prin intermediul un protocoale de 
înfrăţire ce favorizează transferul de cunoştinţe, competenţe şi know-how între 
reprezentanţii autorităţilor publice locale şi/sau centrale. Rolul parteneriatului este 
consfinţit şi prin intermediul instrumentelor structurale finanţate din Fondul Social 
European, subliniind astfel importanţa sa în dezvoltarea comunităţilor locale. 

Importanţa elementelor care concură la construirea unei culturi instituţionale 
puternice a fost conştientizată şi la nivel european, Comisia Europeană alocând 
resurse financiare semnificative pentru consolidarea statutului socio-cultural al 
comunităţilor urbane în peisajul autohton sau internaţional.  
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Astfel, ca şi măsuri propriu-zise de construire a culturii instituţionale şi a 
identităţii Oraşului Răcari, apreciem ca prezentând importanţă strategică pentru a fi 
dezvoltate în perioada 2014-2020 următoarele: 

 

 

 

 
 

 

Opţiunile strategice expuse mai sus servesc direcţiei strategice Dezvoltarea 
socială durabilă, având ca principal obiectiv strategic Creşterea nivelului de trai şi 
a calităţii vieţii locuitorilor Oraşului în perioada 2014-2020 pentru a susţine 
procesul dezvoltării sociale durabile. 

Fişele proiectelor propuse sunt detaliate în Secţiunea 8.3. aferentă prezentei 
strategii, fiind subliniate aspecte legate de scopul proiectului, contextul care reclamă 
necesitatea implementării sale, principalele activităţi strategice, potenţialii parteneri în 
implementarea proiectelor, sursele de finanţare, rezultatele urmărite, sustenabilitatea 
proiectelor şi coerenţa cu politicile naţionale, regionale, judeţene. 

 

7.2.3 Măsuri de promovare a incluziunii sociale şi a egalităţii de şanse 

 

Măsurile de promovare a incluziunii sociale şi a egalităţii de şanse constituie 
premise ale dezvoltării sociale durabile a Oraşului Răcari, reprezentând acţiuni din 
domeniile protecţiei sociale, ocupării forţei de muncă, educaţiei, sănătăţii, etc., prin 
care se urmăreşte combaterea excluziunii sociale pentru anumite categorii sociale 
defavorizate. 

Excluziunea socială reprezintă un proces prin care anumitor indivizi li se 
refuză drepturile, accesul la resurse, bunuri şi servicii şi capacitatea de a participa la 
relaţiile şi la activităţile la care majoritatea persoanelor din societate are/au acces. 
Toate acestea reprezintă dezavantaje care conduc, inevitabil, la creşterea 
vulnerabilităţii acelor grupuri de indivizi. 

În strânsă legătură cu conceptul de incluziune socială, egalitatea de şanse 
porneşte de la considerentul că se asigură participarea deplină a fiecărei persoane la 

1. Promovarea unor elemente specifice zonei, inclusiv a târgurilor şi 
festivalurilor; 

2. Dezvoltarea capacităţii administrative a instituţiilor publice; 

3. Construirea de parteneriate naţionale şi/sau transnaţionale; 

4. Asset Management şi Cost Control. 
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viaţa economică şi socială, indiferent de originea etnică, sex, religie, vârstă, dizabilităţi 
sau orientare sexuală.  

Prin valorificarea diversităţii culturale, etnice, precum şi a diferenţelor de gen, 
de vârstă, se creează fundamentul dezvoltării sociale, promovând valori ca toleranţa şi 
egalitatea. Totodată, egalitatea de şanse atenuează conflictul profesional între 
generaţii, asigură incluziunea pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile, asigură 
detensionarea conflictelor sociale şi culturale şi previne apariţia rupturilor sociale 
generate de incapacitatea de a stabili o paritate socială cu grupurile majoritare 
existente la nivelul unei comunităţi. 

Promovarea incluziunii sociale şi a egalităţii de şanse poate fi realizată printr-o 
serie de direcţii strategice de acţiune, a căror implementare este programată pentru 
perioada 2014-2020, respectiv: 

 

 

 

 

Opţiunile strategice expuse mai sus servesc direcţiei strategice Dezvoltarea 
socială durabilă, având ca principal obiectiv strategic Creşterea nivelului de trai şi 
a calităţii vieţii locuitorilor Oraşului în perioada 2014-2020 pentru a susţine 
procesul dezvoltării sociale durabile. 

Fişele proiectelor propuse sunt detaliate în Secţiunea 8.3. aferentă prezentei 
strategii, fiind subliniate aspecte legate de scopul proiectului, contextul care reclamă 
necesitatea implementării sale, principalele activităţi strategice, potenţialii parteneri în 
implementarea proiectelor, sursele de finanţare, rezultatele urmărite, sustenabilitatea 
proiectelor şi coerenţa cu politicile naţionale, regionale, judeţene. 

 

7.2.4 Măsuri de animare a teritoriului şi promovare a dialogului social 

 
În vederea creşterii vizibilităţii Oraşului Răcari şi a atractivităţii zonei pentru 

investitori străini se propun măsuri precum animarea teritoriului şi promovarea 
dialogului social. Animarea teritoriului se referă la ansamblul proceselor de promovare 
şi diseminare a informaţiilor cu privire la oportunităţile oferite de Oraş în plan social, 
economic, cultural, turistic, etc. Iniţierea unor măsuri de animare este de natură să 

1. Creşterea accesibilităţii clădirilor pentru persoanele cu dizabilităţi 
locomotorii; 

2. Înfiinţarea şi modernizarea structurilor de sprijinire a grupurilor 
vulnerabile. 
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sporească vizibilitatea acelor elemente caracteristice ale Oraşului, care pot contribui la 
generarea de valoare adăugată, dacă sunt valorificate în mod corespunzător. 

În ceea ce priveşte dialogul social, măsurile vizează consolidarea relaţiilor 
dintre reprezentanţii comunităţii şi reprezentanţii autorităţilor publice locale, în 
special în condiţiile în care analiza diagnostic a relevat faptul că există anumite 
bariere de comunicare între cele două părţi.  

Animarea teritoriului şi promovarea dialogului social pot fi realizate printr-o 
serie de direcţii strategice de acţiune, a căror implementare este programată pentru 
perioada 2014-2020, respectiv: 

 

 

 
 

Opţiunile strategice expuse mai sus servesc direcţiei strategice Dezvoltarea 
socială durabilă, având ca principal obiectiv strategic Creşterea nivelului de trai şi 
a calităţii vieţii locuitorilor Oraşului în perioada 2014-2020 pentru a susţine 
procesul dezvoltării sociale durabile. 

Fişele proiectelor propuse sunt detaliate în Secţiunea 8.3. aferentă prezentei 
strategii, fiind subliniate aspecte legate de scopul proiectului, contextul care reclamă 
necesitatea implementării sale, principalele activităţi strategice, potenţialii parteneri în 
implementarea proiectelor, sursele de finanţare, rezultatele urmărite, sustenabilitatea 
proiectelor şi coerenţa cu politicile naţionale, regionale, judeţene. 

 

7.2.5 Oportunităţi de dezvoltare locală prin construcţia de parteneriate 
public-private (PPP) 

 

Dezvoltarea unui parteneriat public – privat (PPP) se fundamentează pe 
preocuparea permanentă a Oraşului Răcari pentru dezvoltarea potenţialului agricol, 
economic, cultural, educaţional, turistic şi social al zonei. Implicarea actorilor locali în 
dezvoltarea propriilor zone, va contribui la realizarea unei dezvoltări dinamice, 
sprijinită de o strategie de dezvoltare locală elaborată şi implementată local şi 
administrată de reprezentanţi ai autorităţilor publice.  

În acest context, Oraşul Răcari doreşte să îşi asume iniţiativa cooptării în 
cadrul unui parteneriat public-privat atât a altor instituţii publice, cât şi a celor mai 
semnificativi actori aparţinând sectorului economic şi societăţii civile, în vederea 

1. Construirea și modernizarea infrastructurii de informare și consultare a 
mediului de afaceri local. 
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constituirii unui PPP, care prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală, să 
implementeze în parteneriat o serie de măsuri de natură să conducă la creşterea 
vizibilităţii zonei şi la dezvoltarea economică integrată a acesteia. 

Comisia Europeană defineşte parteneriatele public-private ca fiind 
întreprinderi deţinute în comun de parteneri publici şi privaţi, scopul înfiinţării lor 
fiind acela de a furniza servicii publice locale. Cu alte cuvinte, PPP sunt forme de 
cooperare între sectorul public şi cel privat în vederea asigurării finanţării, 
construcţiei, renovării, managementul sau mentenanţa unei infrastructuri sau 
asigurarea unui serviciu. 

Constituirea parteneriatelor public-private constituie o alternativă viabilă de 
finanţare a oricărei investiţii de dimensiuni mari, datorită multiplelor avantaje pe care 
le prezintă, atât pentru partenerul public (construirea unei infrastructuri moderne, 
asigurarea finanţării pentru investiţii, certificarea unui nivel de calitate şi 
profesionalism în implementarea proiectelor, facilitarea transferului de know-how, 
sporirea atractivităţii zonei şi a capitalului de imagine a autorităţilor publice, 
valorificarea resurselor de care dispune Autoritatea Publică, etc.), cât şi pentru 
partenerul privat (transferul riscurilor de operare, evitarea riscului de neîncasare a 
creanţelor, dobândirea de expertiză, sporirea capitalului de imagine, accesare unor noi 
pieţe de desfacere, etc.) 

Construirea şi dezvoltarea de parteneriate public-private constituie o direcţie 
strategică de importanţă capitală pentru autorităţile publice locale constituite la 
nivelul Oraşului Răcari, întrucât aceasta reprezintă alternativa cea mai viabilă pentru 
finanţarea unor proiecte de dimensiuni mari, pentru care nu există alocări bugetare 
de la Bugetul Statului. Totodată, din ansamblul proiectelor incluse în cadrul Strategiei 
de Dezvoltare Locală, peste 75% dintre acestea sunt finanţabile prin intermediul 
relaţiilor de tip parteneriat public-privat. 

Principalele direcţii concrete de acţiune propuse pentru perioada 2014-2020 
se referă la: 

 

 

Opţiunile strategice expuse mai sus servesc direcţiei strategice Dezvoltarea 
socială durabilă, având ca principal obiectiv strategic Creşterea nivelului de trai şi 
a calităţii vieţii locuitorilor Oraşului în perioada 2014-2020 pentru a susţine 
procesul dezvoltării sociale durabile. 

Fişele proiectelor propuse sunt detaliate în Secţiunea 8.3. aferentă prezentei 
strategii, fiind subliniate aspecte legate de scopul proiectului, contextul care reclamă 

1. Construirea de parteneriate public-private. 
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necesitatea implementării sale, principalele activităţi strategice, potenţialii parteneri în 
implementarea proiectelor, sursele de finanţare, rezultatele urmărite, sustenabilitatea 
proiectelor şi coerenţa cu politicile naţionale, regionale, judeţene. 

 

7.2.6 Asigurarea măsurilor de siguranţă şi securitate socială 

 
Siguranţa şi securitatea socială constituie unul dintre elementele care 

împiedică exodul şi migraţia populaţiei. Strategia de Dezvoltare Locală a Oraşului 
Răcari pe perioada 2014-2020 se va axa în cvasi-totalitate pe dezvoltarea capacităţii 
de răspuns la situaţii de urgenţă, întrucât infrastructura localităţii este deficitară din 
acest punct de vedere. Totodată, analiza diagnostic efectuată la nivelul teritoriului a 
relevat faptul că populaţia nu dispune de cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru a 
acţiona în situaţia manifestării unor situaţii de urgenţă, motiv pentru care 
modernizarea şi dotarea instituţiilor pentru asigurarea intervenţiei în situaţii de 
urgenţă trebuie dublată de o informare şi o conştientizare adecvată pentru situaţiile de 
urgenţă. 

Principalele direcţii concrete de acţiune propuse pentru perioada 2014-2020 
se referă la: 

 

 

 

 

Opţiunile strategice expuse mai sus servesc direcţiei strategice Dezvoltarea 
socială durabilă, având ca principal obiectiv strategic Creşterea nivelului de trai şi 
a calităţii vieţii locuitorilor Oraşului în perioada 2014-2020 pentru a susţine 
procesul dezvoltării sociale durabile. 

Fişele proiectelor propuse sunt detaliate în Secţiunea 8.3. aferentă prezentei 
strategii, fiind subliniate aspecte legate de scopul proiectului, contextul care reclamă 
necesitatea implementării sale, principalele activităţi strategice, potenţialii parteneri în 
implementarea proiectelor, sursele de finanţare, rezultatele urmărite, sustenabilitatea 
proiectelor şi coerenţa cu politicile naţionale, regionale, judeţene. 

 
 

1. Informarea şi conştientizarea pentru intervenţiile în situaţiile de urgenţă; 

2. Modernizarea şi dotarea instituţiilor pentru asigurarea intervenţiei în 
situaţii de urgenţă. 
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7.2.7 Oportunităţi de finanţare a investiţiilor destinate petrecerii 
timpului liber (parcuri acvatice, parcuri de distracţii, locuri de 
joacă, etc.) 

 
În vederea creşterii calităţii vieţii şi a bunăstării sociale pentru a asigura 

dezvoltarea socială durabilă la nivelul Oraşului, se au în vedere o serie de modalităţi de 
petrecere a timpului liber, care pot fi finanţate din fonduri europene nerambursabile, 
fonduri guvernamentale, atragerea investitorilor, respectiv creditul – furnizor. 

Calitatea vieţii locuitorilor din spaţiul urban este influenţată în mod negativ de 
absenţa unei diversităţi în ceea ce priveşte modalitatea de petrecere a timpului liber şi 
de relaxare. În ciuda existenţei unor terenuri fără valoare economică, nefolosite, sau a 
căror utilizare nu este rentabilă datorită poziţiei, condiţiilor climatice, sau poluării, 
sectorul activităţilor recreaţionale nu este dezvoltat. Amenajarea unor spaţii verzi, a 
unor parcuri sau locuri de joacă pentru copii constituie priorităţi ale administraţiei 
publice locale, autorităţile fiind conştiente de faptul că aceste facilităţi nu numai că 
sporesc confortul social al populaţiei, dar favorizează şi interacţiunea socială, 
asigurând, de cele mai multe ori şi protecţia mediului înconjurător. Locurile de joacă 
amenajate reduc riscul de accidentare gravă a copiilor, aceştia putându-se juca într-un 
cadru organizat, eventual monitorizat în permanenţă cu ajutorul sistemelor de 
supraveghere video. 

Strategia de Dezvoltare Locală a Oraşului pentru orizontul 2014-2020 
urmăreşte ca principale opţiuni strategice în domeniul dezvoltării infrastructurii 
recreaţionale: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opţiunile strategice expuse mai sus servesc direcţiei strategice Dezvoltarea 
socială durabilă, având ca principal obiectiv strategic Creşterea nivelului de trai şi 
a calităţii vieţii locuitorilor Oraşului în perioada 2014-2020 pentru a susţine 
procesul dezvoltării sociale durabile. 

1. Amenajarea, reabilitarea, modernizarea parcurilor şi a spaţiilor verzi; 

2. Amenajarea, reabilitarea, modernizarea zonelor de agrement şi a altor spaţii 
publice; 

3. Amenajarea, reabilitarea, modernizarea parcurilor de distracţii, a celor 
acvatice, ş.a; 

4. Amenajarea, reabilitarea, modernizarea altor facilităţi de petrecere a 
timpului liber. 
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Fişele proiectelor propuse sunt detaliate în Secţiunea 8.3. aferentă prezentei 
strategii, fiind subliniate aspecte legate de scopul proiectului, contextul care reclamă 
necesitatea implementării sale, principalele activităţi strategice, potenţialii parteneri în 
implementarea proiectelor, sursele de finanţare, rezultatele urmărite, sustenabilitatea 
proiectelor şi coerenţa cu politicile naţionale, regionale, judeţene. 

 

7.2.8  Dezvoltarea campaniilor privind informare şi conştientizarea 
socială 

 

Corolarul activităţilor şi acţiunilor orientate spre asigurarea unei dezvoltări 
sociale durabile pentru comunitatea locală a Oraşului Răcari şi satelor aparţinătoare 
este reprezentat de imprimarea unei conştiinţe colective a membrilor comunităţii cu 
privirea la modul în care îşi pot aduce aportul la dezvoltarea socială a localităţii. În acest 
sens, investiţiile menţionate anterior în cadrul strategiei, care includ o pronunţată 
componentă socială, pot fi potenţate prin organizarea unor campanii active de informare 
şi conştientizare a publicului larg cu privire la necesităţile tuturor membrilor 
comunităţii locale, cu un accent deosebit plasat pe necesităţile grupurilor vulnerabile. 

Strategia de Dezvoltare Locală a Oraşului pentru orizontul 2014-2020 
urmăreşte ca principală opţiune strategică în domeniul informării şi conştientizării 
sociale aspecte referitoare la: 

 

 
 
 

 

Opţiunile strategice expuse mai sus servesc direcţiei strategice Dezvoltarea 
socială durabilă, având ca principal obiectiv strategic Creşterea nivelului de trai şi 
a calităţii vieţii locuitorilor Oraşului în perioada 2014-2020 pentru a susţine 
procesul dezvoltării sociale durabile. 

Fişele proiectelor propuse sunt detaliate în Secţiunea 8.3. aferentă prezentei 
strategii, fiind subliniate aspecte legate de scopul proiectului, contextul care reclamă 
necesitatea implementării sale, principalele activităţi strategice, potenţialii parteneri în 
implementarea proiectelor, sursele de finanţare, rezultatele urmărite, sustenabilitatea 
proiectelor şi coerenţa cu politicile naţionale, regionale, judeţene. 

 

1. Dezvoltarea de campanii de informare și conștientizare socială (privind 
sprijinirea grupurilor vulnerabile, egalitatea de șanse, dezvoltarea culturii 
ecologice, dezvoltarea durabilă, etc.; 
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7.3 Perspective de dezvoltare ecologică 

 

Dezvoltarea durabilă a Oraşului Răcari implică, pe lână dimensiunile economică 
şi socială, şi o dimensiune ecologică, referitoare la utilizarea raţională a resurselor 
naturale, la promovarea surselor regenerabile de energie, la decontaminarea siturilor 
poluate, la eficientizarea managementului deşeurilor, etc. Cu alte cuvinte, dimensiunea 
ecologică a dezvoltării durabile contribuie la refacerea echilibrului dintre societate şi 
natură prin utilizarea raţională a resurselor, prin responsabilizarea oamenilor faţă de 
mediul ambiant. Astfel, pentru perioada 2014-2020 sunt propuse o serie de măsuri care 
vizează dezvoltarea ecologică a Oraşului Răcari, a căror finanţare va contribui pe de o 
parte la îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu la nivel local, iar pe de altă parte, la 
creşterea performanţelor economice ale administraţiei publice locale. 

 

7.3.1 Măsuri de utilizare raţională a consumurilor de resurse naturale 

 

Utilizarea raţională a consumurilor de resurse se referă, în contextul Strategiei 
de Dezvoltare Locală la ansamblul măsurilor adoptate de administraţia publică în 
scopul protejării calităţii factorilor de mediu principali (aer, apă, sol). Totodată, 
preocupările administraţiei publice sunt orientate spre identificarea unor modalităţi de 
management controlat al resurselor naturale.  

Aerul se află sub ameninţarea poluării cu pulberi sedimentabile provenite din 
industria construcţiilor, care se dezvoltă sub impulsul extinderii fondului locativ şi a 
Zonei Metropolitane Bucureşti, dar şi sub impulsul desfăşurării unei activităţi 
industriale mai intense decât în zonele aflate în imediata vecinătate a Oraşului. 

Apele se află sub ameninţarea poluării cu nitriţi şi alte substanţe toxice, în 
special rezultată în urma infiltraţiilor în pânza freatică a apelor reziduale colectate în 
mod necorespunzător sau al infiltraţiilor provocate ca urmare a utilizării unor fose 
septice de tip uscat, neconforme cu normele igienico-sanitare. De asemenea, 
activitatea industrială constituie un alt factor de risc pentru hidrosferă. 

Solul se află sub ameninţarea poluării cu deşeuri depozitate necorespunzător, 
şi al infiltraţiilor toxice care depăşesc capacitatea de rezilienţă a mediului. 

Având în vedere caracterul limitat al resurselor naturale, şi riscul de 
degradare accentuată a acestora datorat unui comportament iraţional, Strategia de 
Dezvoltare Locală propune următoarele măsuri orientate spre utilizarea raţională a 
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consumurilor de resurse.  

 

 
 

 

Opţiunile strategice expuse mai sus servesc direcţiei strategice Dezvoltarea 
ecologică durabilă, având ca principal obiectiv strategic Creşterea preocupărilor în 
direcţia protecţiei mediului şi a valorificării resurselor naturale de la nivelul 
Oraşului în perioada 2014-2020 pentru a susţine procesul dezvoltării ecologice.  

Fişele proiectelor propuse sunt detaliate în Secţiunea 8.3. aferentă prezentei 
strategii, fiind subliniate aspecte legate de scopul proiectului, contextul care reclamă 
necesitatea implementării sale, principalele activităţi strategice, potenţialii parteneri în 
implementarea proiectelor, sursele de finanţare, rezultatele urmărite, sustenabilitatea 
proiectelor şi coerenţa cu politicile naţionale, regionale, judeţene. 

 

7.3.2  Oportunităţi de finanţare a proiectelor ce vizează promovarea 
producerii energiei din surse regenerabile 

 

Având în vedere circumstanţele favorabile de producere a energiei din surse 
solare şi din biomasă şi biogaz, finanţarea proiectelor ce vizează producerea de energie 
din surse regenerabile constituie una dintre priorităţile principale ale administraţiei 
publice locale în perioada 2014-2020, datorită multiplelor avantaje aduse în plan 
economic, ecologic şi social.  

Din punct de vedere economic, energia produsă din surse regenerabile, deşi 
costisitoare pe termen scurt, este de natură să genereze venituri substanţiale pe 
termen mediu şi lung, provenite fie din comercializarea energiei produse, fie din 
tranzacţionarea certificatelor verzi (în situaţia în care producţia de energie este livrată 
în SEN).  

În cazul în care producţia de energie se referă la satisfacerea necesităţilor 
consumatorilor instituţii publice, impactul financiare constă în scăderea semnificativă 
a facturilor de energie. În oricare dintre cele două variante, impactul economic al 
operaţionalizării direcţiei strategice de acţiune este favorabil. 

1. Realizarea de investiții în prevenirea și combaterea degradării naturale și 
antropice a mediului; 

2. Amenajarea de iazuri, bălți pentru pescuit și a altor modalități de 
management controlat al resurselor naturale. 



ORAȘUL RĂCARI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

Strategia de Dezvoltare Locală a Orașului Răcari, Județul Dâmbovița 

Local Development Strategy of Răcari City, Dâmbovița County 

 RĂCARI CITY, DÂMBOVIȚA COUNTY 
 

207 

 

Din punct de vedere social, energia regenerabilă reprezintă alternativa pentru 
asigurarea independenţei energetice, constituind totodată o formă de energie virtual 
nelimitată, care nu impactează social asupra niciunei categorii sociale.  

Din punct de vedere ecologic, energia produsă din surse regenerabile, 
indiferent de sursa de provenienţă, nu produce deservicii mediului înconjurător, 
reprezentând, din acest punct de vedere, expresia cea mai curată a dezvoltării 
durabile. 

Strategia de Dezvoltare Locală propune, în acest context, ca surse de finanţare 
a proiectelor de valorificare a potenţialului energetic fondurile europene 
nerambursabile (POSCCE), fondurile guvernamentale (A.F.M – Programul privind 
instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv 
înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, Programul Casa Verde), 
parteneriatele public-private, etc. 

Principalele direcţii strategice avute în vedere de autorităţile publice pentru 
perioada 2014-2020 au în vedere atingerea următoarele componente: 

 

 

 

 

Opţiunile strategice expuse mai sus servesc direcţiei strategice Dezvoltarea 
ecologică durabilă, având ca principal obiectiv strategic Creşterea preocupărilor în 
direcţia protecţiei mediului şi a valorificării resurselor naturale de la nivelul 
Oraşului în perioada 2014-2020 pentru a susţine procesul dezvoltării ecologice.  

Fişele proiectelor propuse sunt detaliate în Secţiunea 8.3. aferentă prezentei 
strategii, fiind subliniate aspecte legate de scopul proiectului, contextul care reclamă 
necesitatea implementării sale, principalele activităţi strategice, potenţialii parteneri în 
implementarea proiectelor, sursele de finanţare, rezultatele urmărite, sustenabilitatea 
proiectelor şi coerenţa cu politicile naţionale, regionale, judeţene. 

 

7.3.3 Opţiuni strategice de atingere a dezideratului de eficienţă energetică 

 

Atingerea dezideratului de eficienţă energetică constituie un nou mod de 
desfăşurare a activităţii la nivelul tuturor instituţiilor publice moderne care 

1. Dezvoltarea capacității de producție a energiei din surse solare; 

2. Dezvoltarea capacității de producție a energiei din surse eoliene; 

3. Dezvoltarea capacității de producție a energiei din biomasă și biogaz. 
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funcţionează la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene. Studii recente au 
relevat faptul că până la 50% din energia consumată la nivelul clădirilor 
(construcţiilor), în general, constituie energie pierdută, fie din cauza 
comportamentului iraţional al persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în 
construcţiile respective, fie din cauza utilizării unor dispozitive electrice cu consum 
ridicat de energie, fie datorită unui iluminat iraţional, fie datorită lipsei de etanşeitate 
a pereţilor.  

Pentru toate aceste elemente există soluţii de optimizare, pornind de la 
audituri energetice, şi până la anvelopări de construcţii, a căror aplicare la nivelul 
construcţiilor aflate în administrarea autorităţilor publice locale este susceptibilă să 
reducă cu până la 20% costurile energetice, fie prin executarea unor lucrări propriu-
zise ce au ca consecinţă anveloparea termică, fie prin analiza consumurilor energetice 
şi optimizarea acestora din punct de vedere financiare, în conformitate cu planurile 
tarifare aplicate de către furnizorii de energie. 

Astfel, dezideratul de eficienţă energetică la nivelul Oraşului Răcari poate fi 
atins prin una dintre următoarele modalităţi: 

• reducerea consumului de energie, ce conduce implicit la reducerea 
costurilor; 

• creşterea consumului de energie în aceleaşi condiţii de cost; 

• creşterea consumului de energie în condiţiile reducerii costului. 

Principalele direcţii strategice prin intermediul cărora poate fi atins dezideratul 
de eficienţă energetică la nivelul Oraşului constau în: 

 

 

 

 

Opţiunile strategice expuse mai sus servesc direcţiei strategice Dezvoltarea 
ecologică durabilă, având ca principal obiectiv strategic Creşterea preocupărilor în 
direcţia protecţiei mediului şi a valorificării resurselor naturale de la nivelul 
Oraşului în perioada 2014-2020 pentru a susţine procesul dezvoltării ecologice.  

Fişele proiectelor propuse sunt detaliate în Secţiunea 8.3. aferentă prezentei 
strategii, fiind subliniate aspecte legate de scopul proiectului, contextul care reclamă 
necesitatea implementării sale, principalele activităţi strategice, potenţialii parteneri în 
implementarea proiectelor, sursele de finanţare, rezultatele urmărite, sustenabilitatea 

1. Eficientizarea energetică a clădirilor aparținând instituțiilor publice; 

2. Reabilitarea termică a instituțiilor publice și locuințelor; 

3. Optimizarea consumurilor energetice în cadrul instituțiilor publice. 
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proiectelor şi coerenţa cu politicile naţionale, regionale, judeţene. 

 

7.3.4.Oportunităţi de finanţare a proiectelor ce vizează decontaminarea 
siturilor poluate 

 

Decontaminarea siturilor poluate reprezintă principala modalitate de 
reintroducere în circuitul economic a terenurilor care, dintr-un motiv sau altul, au fost 
contaminate cu diverse substanţe poluante, care le-au făcut improprii utilizării. În 
cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 au fost prevăzute următoarele 
direcţii strategice în direcţie decontaminării siturilor poluate: 

 

 

 

Opţiunile strategice expuse mai sus servesc direcţiei strategice Dezvoltarea 
ecologică durabilă, având ca principal obiectiv strategic Creşterea preocupărilor în 
direcţia protecţiei mediului şi a valorificării resurselor naturale de la nivelul 
Oraşului în perioada 2014-2020 pentru a susţine procesul dezvoltării ecologice.  

Fişele proiectelor propuse sunt detaliate în Secţiunea 8.3. aferentă prezentei 
strategii, fiind subliniate aspecte legate de scopul proiectului, contextul care reclamă 
necesitatea implementării sale, principalele activităţi strategice, potenţialii parteneri în 
implementarea proiectelor, sursele de finanţare, rezultatele urmărite, sustenabilitatea 
proiectelor şi coerenţa cu politicile naţionale, regionale, judeţene. 

 

 

 

1. Dezvoltarea de soluții pentru decontaminarea siturilor poluate. 
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PARTEA V: RESURSE ALOCATE PENTRU OPERAŢIONALIZAREA                          
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ  

 

Secţiunea prezentă urmăreşte evidenţierea pe de o parte, a principalelor 
resurse umane şi financiare necesar a fi alocate pentru operaţionalizarea Strategiei de 
Dezvoltare Locală şi, pe de altă parte, conturarea portofoliului de proiecte propus spre 
dezvoltare în perioada 2014 – 2020.  În cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală sunt 
definite în mod general resursele disponibile pentru implementarea proiectelor incluse 
în cadrul acesteia, urmând ca detalierea acestora pe proiecte şi priorităţi strategice şi 
ierarhizarea modului de implementare a proiectelor la nivelul Oraşului să fie precizate 
în cuprinsul unui Plan Operaţional elaborat în momentul identificării primelor surse 
de finanţare a măsurilor incluse în cadrul Strategiei. 

 

8.1 Resurse umane alocate pentru implementarea direcţiilor de 
dezvoltare strategică 

 
La nivelul Oraşului Răcari, situaţia resurselor umane surprinde ansamblul 

persoanelor necesar a fi alocate pentru implementarea direcţiilor de dezvoltare 
strategică, dispuse pe birouri şi compartimente, după cum urmează: 

 Centrul de Asistenţă Medico-Socială; 
 Secretariat 1 Aparat propriu Consiliul Local; 
 B.P.C.E.P; 
 Serviciul Public de Asistenţă Socială 2; 
 Direcţia Financiar Contabilă; 
 Compartimentul Impozite şi Taxe Locale; 
 Compartimentul Fonduri Structurale; 
 Poliţia Locală; 
 Compartiment Bibliotecă şi Sală de Festivităţi; 
 Direcţia Tehnică şi Amenajarea Teritoriului; 
 Comprtiment Cadastru şi Urbanism; 
 Compartimentul Stare Civilă; 
Structura resurselor umane este una completă, un punct forte fiind 

reprezentat de existenţa Compartimentului Fonduri Structurale, cu atribuţii în sfera 
implementării proiectelor, susţinând astfel preocupările intense ale aparatului propriu 
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al Oraşului Răcari în direcţia dezvoltării economice, ecologice şi sociale prin intermediul 
proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile. Reprezentarea grafică a structurii 
organizatorice este reprezentată în organigrama din Figura nr. 21. 

 
Figura nr. 21 Organigrama Primăriei Oraşului Răcari 

Strategia adoptată la nivelul Oraşului este aceea de implicare directă a 
personalului în implementarea proiectelor, în măsura în care există expertiza, 
competenţele şi disponibilitatea realizării acestui demers.  

Pentru proiectele complexe, pentru care Oraşul nu dispune de expertiza 
necesară gestionării corespunzătoare a proiectelor, se va opta pentru soluţii 
externalizate de management de proiect şi implementare, Oraşul Răcari păstrând totuşi 
responsabilitatea financiară pentru acurateţea implementării şi pentru atingerea 
rezultatelor previzionate. 

Un punct forte în ceea ce priveşte aparatul propriu al Primăriei, constă în 
existenţa unor specialişti care acoperă cvasi-totalitatea domeniilor ce pot interfera cu 
implementarea propriu-zisă a direcţiilor strategice incluse în Strategia de Dezvoltare 
Locală (economic, juridic, contabilitate, urbanism, etc.). 
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8.2 Resurse materiale şi financiare alocate pentru implementarea 
direcţiilor de dezvoltare strategică 

 
Resursele materiale şi financiare alocate pentru implementarea direcţiilor de 

dezvoltare strategică sunt determinate în funcţie de o serie de factori ce au în vedere 
complexitatea proiectelor vizate, ordinea de prioritate în cadrul Planului Operaţional, 
volumul de resurse necesar pentru asigurarea în bune condiţii a implementării. 

 

8.2.1  Resursele materiale utilizate pentru implementarea direcţiilor de 
dezvoltare strategică 

 
Primăria Oraşului Răcari îşi asumă angajamentul de a utiliza toate resursele 

materiale (clădiri, dotări, echipamente, mijloace de transport, bunuri aflate în 
administrare, terenuri, etc.) în scopul implementării măsurilor incluse în Strategia de 
Dezvoltare Locală, acesta fiind documentul programatic în baza căruia va fi orchestrat 
procesul de dezvoltare economică, socială şi ecologică durabilă a Oraşului Răcari 
pentru următorii 7 ani (perioada 2014-2020). 

 

8.2.2 Propunere bugetare secvenţială 

 
Bugetarea secvenţială reprezintă procesul participativ de previziune a modului de 

alocare a bugetului, pe fiecare dintre direcţiile strategice incluse în cadrul  Strategiei de 
Dezvoltare Locală.  Modelul de bugetare secvenţială propus are la bază alocarea 
fondurilor pe criterii ştiinţifice, utilizând funcţii de regresie pentru a determina abaterea 
medie pătratică. Analiza ia în calcul, pe de o parte factorii de influenţă ce pot afecta 
implementarea unui proiect, iar pe de altă parte sursele de venit pentru asigurarea 
finanţării. Practic, în acest fel este asigurată corelaţia dintre necesităţile de finanţare şi 
sursele de finanţare a proiectelor. 

Bugetarea secvenţială are la bază principiul consultării, incluzând în procesul 
decizional managerii de nivel mediu şi superior din cadrul Primăriei, atât în faza de 
formulare de ipoteze privind evoluţiile viitoare ale factorilor de influenţă ai surselor de 
venituri la bugetul local cât şi în faza de prognozare efectivă a evoluţiei acestor surse. 
La nivelul sistemului administraţiei publice, bugetarea secvenţială presupune 
consultarea stakeholderilor reprezentativi (cetăţeni, agenţi economici, ONG-uri etc.) în 
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procesul de elaborare a bugetului, în special cu privire la obiectivele proiectelor de 
investiţii prioritare.  

Trebuie menţionat aici că aceasta este o practică relativ recentă în România, 
existând referinţe despre utilizarea sa în doar în nouă localităţi. Modelul de bugetare 
secvenţială îmbină elemente de statistică şi matematică cu elemente de management 
strategic şi participativ, după cum reiese din Figura nr. 22. 

. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nr. 22 – Desfăşurarea procesului de bugetare secvenţială 
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Necesitatea adoptării unui model fundamentat ştiinţific de bugetare are la bază 

premisa conform căreia sectorul administraţiei publice se caracterizează printr-un 
nivel ridicat de rigiditate structurală şi funcţională, precum şi printr-o cultură 
instituţională statică şi conservatoare, în comparaţie cu sectorul privat. Modelele de 
management previzional folosite în administraţia publică sunt de cele mai multe ori 
statice şi liniare, ceea ce îngreunează procesul de elaborare şi implementare a 
strategiilor, mai ales dacă acestea implică şi reproiectarea sistemului de management 
al instituţiei publice. 

În urma constituirii grupelor de lucru se procedează la iniţierea consultărilor în 
vederea prioritizării modului de îndeplinire a obiectivelor strategice detaliate în cadrul 
Strategiei de Dezvoltare Locală, rezultând o situaţie de consens în ceea ce priveşte 
modalitatea de alocarea fondurilor pe priorităţi strategice incluse în cadrul Strategiei 
de Dezvoltare Locală.   
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8.3 Portofoliul proiectelor ce urmează a fi dezvoltate pe orizontul de timp 2014 - 2020 

 

Secţiunea prezentă urmăreşte reflectarea succintă a fişelor proiectelor propuse spre realizare în vederea asigurării premiselor 
unei dezvoltări economice, ecologice şi sociale sustenabile la nivelul Oraşului Răcari, pentru perioada 2014-2020. Repartizarea 
proiectelor a fost realizată în funcţie de obiectivele strategice identificate la nivelul Oraşului Răcari, fără ca modul de prezentare a 
acestora să constituie o ierarhizare a importanţei lor pentru dezvoltarea comunităţii locale. 

 

 DS 1: PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ DURABILĂ 

 

4.9.1. OS 1: Reabilitarea şi modernizarea în perioada 2014-2020 a infrastructurii deficitare, în vederea creşterii 
atractivităţii zonei pentru mediul de afaceri şi pentru realizarea unei dezvoltări economice durabil 

 

5. Os 1: Reabilitarea şi modernizarea în perioada 2014-2020 a infrastructurii rutiere de bază  

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 1:  Reabilitarea şi modernizarea drumurilor orăşeneşti, comunale, inclusiv a drumurilor săteşti 

Scop 
Prioritatea strategică urmăreşte reabilitarea, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor orăşeneşti, 
comunale, inclusiv a drumurilor săteşti, în vederea dezvoltării infrastructurii rutiere de bază, pentru a asigura 
eficientizarea transportului locale de bunuri şi persoane şi pentru crearea unor condiţii prielnice dezvoltării 
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mediului de afaceri. 

Context 

Necesitatea reabilitării şi modernizării drumurilor orăşeneşti, comunale, inclusiv a drumurilor săteşti din raza 
Oraşului derivă, în primul rând, din percepţia locuitorilor cu privire la principalele direcţii de dezvoltare care 
ar trebui urmate în vederea atingerii unei dezvoltări economice durabile, aceştia optând pentru extinderea, 
respectiv modernizarea infrastructurii rutiere de bază ca principală prioritate strategică de dezvoltare într-o 
proporţie de 12,23%.  
Pe de altă parte, analiza diagnostic a reflectat  insuficienta dezvoltare a infrastructurii rutiere de bază, aspect 
care încurajează implementarea unor proiecte în acest sens, cu impact pozitiv asupra potenţialului de 
dezvoltare a Oraşului.  
În condiţiile în care Oraşul reprezintă principalul punct de tranzit între Municipiile Bucureşti şi Târgovişte, 
reţeaua rutieră nu este în prezent adaptată traficului intens şi numărului mare de vehicule (inclusiv de mare 
tonaj) care tranzitează zilnic localitatea. 

Activităţi principale 

 Reabilitarea, extinderea şi modernizarea drumurilor naţionale, judeţene, orăşeneşti, comunale, precum şi a 
zonelor adiacente acestora, aflate în raza teritorială ; 

 Reabilitarea şi modernizarea drumurilor săteşti, precum şi a zonelor adiacente acestora; 

 Reabilitarea, extinderea şi/sau modernizarea trotuarelor, acostamentelor, staţiilor de autobuz şi a spaţiilor 
de servicii situate pe marginea drumurilor; 

 Semnalizarea şi marcarea rutieră a drumurilor, crearea şi/sau modernizarea spaţiilor de traversare pentru 
pietoni şi promovarea măsurilor de fluidizare a traficului rutier. 

Posibili parteneri Consiliul Judeţean Dâmboviţa, alte unităţi administrativ-teritoriale învecinate,  mediul de afaceri 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   
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 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 

 dezvoltarea potenţialului economic al Oraşului; 

 eficientizarea transporturilor rutiere pe teritoriul Oraşului; 

 numărul de km aferenţi drumurilor modernizate şi/sau reabilitate; 

 numărul de km aferenţi drumurilor săteşti modernizate şi/sau reabilitate; 

 numărul de km aferenţi drumurilor orăşeneşti, comunale şi săteşti marcate/semnalizate; 

 numărul de km aferenţi acostamentelor construite/extinse/reabilitate; 

 numărul de spaţii de traversare, staţii de autobuz şi spaţii de servicii reabilitate/extinse/modernizate; 

 numărul de km aferenţi trotuarelor construite/reabilitate/extinse/modernizate; 

 numărul de locuitori deserviţi de drumurile orășenești şi/sau săteşti modernizate şi/sau reabilitate. 

Sustenabilitate 

Implementarea priorităţii propuse conduce la îndeplinirea cerinţelor de dezvoltare economică sustenabilă, prin 
asigurarea unui cadru propice dezvoltării afacerilor şi atragerii investitorilor străini. De asemenea, din punct 
de vedere financiar, se va înregistra o creştere la nivelul bugetului local, atât prin încasarea taxelor şi a 
impozitelor, cât şi prin eliminarea pierderilor cauzate de o infrastructură rutieră deficitară. 

Coerenţa cu politicile 
naţionale, regionale, 
judeţene 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  
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Denumire prioritate 
strategică 

Ps 2: Reabilitarea şi modernizarea drumurilor de exploatare (agricole) 

Scop 
Această prioritate vizează reabilitarea şi modernizarea drumurilor de exploatare, în special a celor agricole, cu 
impact pozitiv asupra dezvoltării economice a Oraşului, ca o consecinţă a potenţialului agricol de care aceasta 
dispune.  

Context 

Necesitatea reabilitării şi modernizării drumurilor de exploatare de la nivelul Oraşului derivă, în primul rând, 
din percepţia locuitorilor cu privire la principalele direcţii de dezvoltare care ar trebui urmate în vederea 
atingerii unei dezvoltări economice durabile, în domeniul agriculturii, aceştia subliniind faptul că acest sector 
economic prezintă un potenţial ridicat, a cărui valorificare este de natură să asigure sustenabilitatea economică 
a Oraşului pe termen mediu şi lung.  

Pe de altă parte, analiza diagnostic a reflectat  insuficienta dezvoltare a drumurilor de exploatare, aspect care 
încurajează implementarea unor proiecte în acest sens, cu impact pozitiv asupra potenţialului de dezvoltare a 
Oraşului. 

Activităţi principale 
 reabilitarea şi modernizarea drumurilor de exploatare agricole; 

 sistematizarea reţelei de drumuri de exploatare agricole.  

Posibili parteneri mediul de afaceri 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile  

 fonduri guvernamentale  

 atragerea de investitori   
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 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 

 creşterea accesibilităţii exploataţiilor agricole din raza Oraşului; 
 valorificarea şi dezvoltarea potenţialului agricol deţinut de satele din componenţa Oraşului; 

 creşterea producţiei agricole vegetale; 

 numărul de km aferenţi drumurilor de exploatare agricole modernizate şi/sau reabilitate; 

 numărul de agenţi economici şi locuitori deserviţi de drumurile de exploatare agricole modernizate şi/sau 
reabilitate. 

Sustenabilitate 

Implementarea priorităţii propuse conduce la îndeplinirea cerinţelor de dezvoltare economică sustenabilă, prin 
asigurarea unui cadru propice dezvoltării afacerilor în domeniul agricol (asociaţii agricole, ferme agricole, etc.) 
şi atragerii investitorilor străini în vederea valorificării potenţialului agricol al Oraşului.  

De asemenea, din punct de vedere financiar, se va înregistra o creştere la nivelul bugetului local, atât prin 
încasarea taxelor şi a impozitelor, cât şi prin eliminarea pierderilor cauzate de insuficienta dezvoltare a 
drumurilor de exploatare agricole.  

Totodată, drumurile de exploatare agricolă pot fi utilizate şi în eventualitatea construirii unor capacităţi de 
generare a energiei din surse regenerabile, ca infrastructură de acces, reducând astfel costurile aferente 
producerii unui MW de energie din surse regenerabile. 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 
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6. Os 2: Realizarea de investiţii în infrastructura de alimentare cu utilităţi  
 

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 3: Reabilitarea/Înfiinţarea reţelei de alimentare cu apă şi a reţelei de canalizare  

Scop 
Prioritatea vizează reabilitarea, respectiv înfiinţarea reţelei de alimentare cu apă şi a reţelei de canalizare la 
nivelul Oraşului, în vederea dezvoltării economice a zonei,  prin asigurarea unui mediu prielnic investiţiilor, prin 
creşterea standardului de viaţă al populaţiei şi prin reducerea riscului de infestare a surselor de apă şi a solului. 

Context 

Necesitatea reabilitării şi modernizării reţelei de alimentare cu apă şi a reţelei de canalizare la nivelul Oraşului 
derivă, în primul rând, din percepţia locuitorilor cu privire la principalele direcţii de dezvoltare care ar trebui urmate 
în vederea atingerii unei dezvoltări economice durabile, aceştia optând pentru extinderea, respectiv modernizarea 
infrastructurii de bază într-o proporţie de 37,64%, din care 7,95% nominalizări cu privire la extinderea şi 
modernizarea reţelei de alimentare cu apă ca principală prioritate de dezvoltare strategică. Pe de altă parte, analiza 
diagnostic a reflectat  insuficienta dezvoltare a infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare, aspect care 
impune necesitatea elaborării şi implementării unor proiecte în acest sens, în tentativa de a asigura un minim de 
confort social locuitorilor Oraşului şi de a reduce disparităţile de dezvoltare faţă de localităţi similare aparţinând 
spaţiului urban românesc. 

Activităţi principale 

 reabilitarea/înfiinţarea reţelei de distribuţie a apei potabile; 

 reabilitarea/înfiinţarea reţelei de canalizare şi colectare a apelor uzate menajere şi industriale; 

 reabilitarea/înfiinţarea reţelei de aducţiuni; 

 reabilitarea/modernizarea staţiilor de captare, înmagazinare şi pompare a apelor. 

Posibili parteneri Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Dâmboviţa”  

Surse posibile de  fonduri europene nerambursabile   
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finanţare  fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 

 crearea unui mediu economic, ecologic şi social prielnic asigurării unui standard de viaţă comparabil cu 
media la nivel naţional, din punct de vedere al accesului la serviciile sociale de bază; 

 număr de km de reţea de alimentare cu apă înfiinţaţi/reabilitaţi; 

 număr de km de reţea de aducţiuni/canalizare înfiinţaţi/reabilitaţi; 

 număr de staţii de captare/pompare/înmagazinare a apelor reabilitate/modernizate; 

 populaţia deservită de reabilitarea/înfiinţarea reţelei de alimentare cu apă şi a reţelei de canalizare. 

Sustenabilitate 

Implementarea priorităţii propuse conduce la îndeplinirea cerinţelor de dezvoltare economică, ecologică şi 
socială sustenabile, prin asigurarea unui cadru propice dezvoltării afacerilor în condiţii de igienă şi securitate a 
sănătăţii, precum şi prin îmbunătăţirea nivelului de trai ai locuitorilor. De asemenea, din punct de vedere 
financiar, se va înregistra o creştere la nivelul bugetului local, atât prin încasarea taxelor şi a impozitelor, cât şi 
prin reducerea efectelor negative produse de o infrastructură de alimentare cu utilităţi deficitară. Absenţa 
reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare constituie, la nivelul oricărei localităţi, principalul impediment în 
dezvoltarea unor afaceri, în special în domeniul serviciilor. 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 
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Denumire prioritate 
strategică 

Ps 4: Realizarea/Înfiinţarea unui sistem de colectare, canalizare şi evacuare a apelor pluviale 

Scop 
Prioritatea vizează realizarea, respectiv înfiinţarea unui sistem de colectare, canalizare şi evacuare a apelor 
pluviale la nivelul Oraşului, în vederea dezvoltării economice a zonei, prin asigurarea unui mediu prielnic 
investiţiilor şi prevenirea apariţiei fenomenelor de mediu negative de tipul inundaţiilor sau poluării. 

Context 

Necesitatea realizării, respectiv înfiinţării unui sistem de colectare, canalizare şi evacuare a apelor pluviale la 
nivelul Oraşului derivă, pe de o parte, din necesitatea identificării unor modalităţi de protejare a localităţii de 
impactul precipitaţiilor abundente, susceptibile să provoace inundaţii şi alte fenomene naturale distructive. Pe 
de altă parte, analiza diagnostic a reflectat  insuficienta dezvoltare a infrastructurii de colectare a apelor 
pluviale, aspect care încurajează implementarea unor proiecte în acest sens, cu impact pozitiv asupra 
potenţialului de dezvoltare a Oraşului. 

Activităţi principale  realizare/înfiinţare reţea de colectare, canalizare şi evacuare a apelor pluviale. 

Posibili parteneri - 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 
 reducerea riscului de producere a inundaţiilor şi de degradare a factorilor de mediu ca urmare a 

incapacităţii de colectare a apelor pluviale; 

 creşterea nivelului de trai şi a calităţii vieţii locuitorilor; 
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  realizarea/modernizarea unei reţele de colectare, canalizare şi evacuare a apelor pluviale. 

Sustenabilitate 
Implementarea priorităţii propuse conduce la îndeplinirea cerinţelor de dezvoltare economică, ecologică şi 
socială sustenabile, prin diminuarea riscurilor de producere a unor fenomene naturale extreme, care să 
afecteze în mod iremediabil calitatea vieţii locuitorilor şi a factorilor de mediu (în special apă şi sol). 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 

 

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 5: Reabilitarea/Înfiinţarea staţiilor de epurare a apelor uzate 

Scop 
Prioritatea vizează realizarea, respectiv înfiinţarea staţiilor de epurare a apelor uzate la nivelul Oraşului, în 
vederea evitării riscului de contaminare a populaţiei, precum şi în vederea alinierii standardului de viaţă al 
locuitorilor la exigenţele minime impuse de statutul de stat membru al Uniunii Europene. 

Context 

Necesitatea realizării, respectiv înfiinţării staţiilor de epurare a apelor uzate la nivelul tuturor localităţilor 
arondate Oraşului derivă, în primul rând, din percepţia locuitorilor cu privire la principalele direcţii de 
dezvoltare care ar trebui urmate în vederea atingerii unei dezvoltări economice durabile, aceştia optând pentru 
modernizarea infrastructurii de bază într-o proporţie de 37,64%, din care 56,94% reprezintă opţiuni exprimate 
pentru alimentarea cu utilităţi. Pe de altă parte, analiza diagnostic a reflectat existenţa unui număr insuficient 
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de staţii de epurare a apelor uzate, raportat la numărul de locuitori şi la dispersarea teritorială a localităţilor ce 
fac parte din Oraş, aspect care încurajează recomandă implementarea unor proiecte în acest sens, cu impact 
pozitiv asupra potenţialului de dezvoltare a Oraşului. 

Activităţi principale 
 reabilitarea/înfiinţarea staţiilor de epurare a apelor uzate; 

 înfiinţarea unor sisteme de valorificare a produselor secundare rezultate în urma procesului de epurare a 
apelor 

Posibili parteneri Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Dâmboviţa” 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 

 dezvoltarea mediului de afaceri prin atragerea investitorilor în zonă; 

 creşterea standardului de viaţă şi a calităţii vieţii; 

 număr de staţii de epurare reabilitate/înfiinţate 

 venituri rezultate în urma valorificării produselor secundare rezultate în urma procesului de epurare a 
apelor 

Sustenabilitate 

Implementarea priorităţii propuse conduce la îndeplinirea cerinţelor de dezvoltare economică, ecologică şi 
socială sustenabile, prin asigurarea unui grad de confort social comparabil cu standardul minim impus la nivel 
european, precum şi prin reducerea riscurilor de contaminare a pânzei freatice sau a altor medii naturale 
datorită absenţei posibilităţilor de epurare a apelor uzate menajare şi industriale. De asemenea, din punct de 
vedere financiar, se va înregistra o creştere a veniturilor la nivelul bugetului local, ca urmare a creşterii 
nivelului impozitelor şi taxelor, creşterii numărului de agenţi economici ce au calitatea de contribuabili, 



ORAȘUL RĂCARI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

Strategia de Dezvoltare Locală a Orașului Răcari, Județul Dâmbovița 

Local Development Strategy of Răcari City, Dâmbovița County 

 RĂCARI CITY, DÂMBOVIȚA COUNTY 

 

225 

 

creşterii veniturilor rezultate în urma valorificării produselor secundare rezultate din procesul de epurare, 
scăderii costurilor cu depoluarea siturilor contaminate datorită inexistenţei staţiilor de epurare a apelor uzate 
menajere şi industriale. 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 

 

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 6: Implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor 

Scop 
Prioritatea vizează implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor la nivelul Oraşului, în 
vederea dezvoltării economice a zonei, prin reducerea efectelor negative ale poluării, reducerea riscului de 
contaminare a apelor şi solului, precum şi prin sporirea calităţii vieţii locuitorilor 

Context 

Necesitatea implementării unui sistem de management integrat al deşeurilor derivă din volumul tot mai ridicat 
al deşeurilor rezultate în urma activităţilor antropice desfăşurate la nivelul localităţilor Oraşului. Pe fondul 
dezvoltării activităţii economice şi sociale, atât volumul, cât şi compoziţia deşeurilor afectează semnificativ 
calitatea factorilor de mediu. Activitatea industrială şi agricolă, precum şi extinderea sectorului construcţiilor 
generează, de asemenea, un volum semnificativ de deşeuri sub formă de praf şi pulberi sedimentabile, care 
deteriorează atât calitatea atmosferei, cât şi calitatea hidrosferei şi a pedosferei. Pe de altă parte, analiza 
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diagnostic a reflectat  insuficienta dezvoltare a infrastructurii de salubrizare şi colectare a deşeurilor, aspect 
care recomandă implementarea unor proiecte în acest sens, cu impact pozitiv asupra protecţiei calităţii 
factorilor de mediu 

Activităţi principale 

 implementarea unui sistem de colectare selectivă de deşeurilor; 

 reabilitarea/înfiinţarea de depozite pentru colectarea selectivă a deşeurilor; 

 reabilitarea/înfiinţarea de staţii de sortare şi de staţii de transfer; 

 închiderea şi/sau reabilitarea depozitelor neconforme; 

 implementarea altor măsuri şi procedee de asigurare a unui management integrat al deşeurilor; 

 crearea premiselor unei dezvoltări economice durabile. 

Posibili parteneri Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Asociaţia Română de Salubritate, operatorul ce asigură serviciile de salubritate 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 

 număr de depozite pentru colectarea selectivă a deşeurilor, inclusiv capacitatea acestora; 

 număr de staţii de sortare şi de transfer, inclusiv capacitatea acestora; 

 capacitatea vehiculelor ce asigură transportul deşeurilor menajere; 

 număr de locuitori deserviţi de sistemul de management integrat al deşeurilor 

 număr de depozite neconforme închise/reabilitate. 

Sustenabilitate Implementarea priorităţii strategice propuse conduce la atingerea dezideratului de dezvoltare economică 
durabilă prin crearea premiselor reducerii riscului de degradare a mediului. De asemenea, din punct de vedere 
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financiar, se va înregistra o creştere a veniturilor agentului economic care va administra infrastructura nou 
creată şi care va asigura furnizarea serviciilor aferente, generând venituri suplimentare şi la nivelul bugetului 
local, atât prin încasarea taxelor şi a impozitelor, cât şi prin eliminarea pierderilor colaterale 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor 2014-2020 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 

 

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 7: Dotarea cu utilaje şi echipamente pentru serviciul de gospodărire orăşenească şi salubritate 

Scop 
Prioritatea vizează dotarea Oraşului cu utilaje şi echipamente necesare gospodăririi orăşeneşti şi serviciilor de 
salubritate, în vederea creşterii nivelului de trai al populaţiei şi asigurării unor măsuri active de protecţie a 
mediului la nivelul Oraşului 

Context 

Necesitatea dotării cu utilaje şi echipamente pentru serviciul de gospodărire orăşenească şi salubritate derivă, 
pe de o parte, din percepţia locuitorilor cu privire la principalele direcţii de dezvoltare care ar trebui urmate în 
vederea atingerii unei dezvoltări economice durabile, aceştia nominalizând aspectele relaţionate cu 
managementul defectuos al deşeurilor şi prestarea necorespunzătoare a serviciilor de salubritate printre 
problemele grave cu care se confruntă Oraşul. Pe de altă parte, analiza diagnostic a reflectat  insuficienta 
dezvoltare a infrastructurii de gospodărire orăşenească şi de colectare selectivă a deşeurilor, aspect care 
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recomandă implementarea unor proiecte în acest sens, cu impact pozitiv asupra protecţiei mediului şi gradului 
de confort al locuitorilor Oraşului 

Activităţi principale 

 dotarea cu vehicule pentru colectarea şi transportul deşeurilor menajere; 

 dotarea cu utilaje şi echipamente pentru serviciul de gospodărire orăşenească; 

 dotarea cu alte utilaje şi echipamente pentru serviciul de salubritate; 

 dotarea cu aplicaţii informatice şi alte echipamente suport necesare în vederea eficientizării utilizării 
utilajelor şi echipamentelor achiziţionate pentru serviciul de gospodărire orăşenească şi salubritate. 

Posibili parteneri Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Asociaţia Română de Salubritate, operatorul ce asigură serviciile de salubritate 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 

 număr de vehicule, utilaje, echipamente, aplicaţii informatice şi alte echipamente suport achiziţionate 
pentru asigurarea serviciului de gospodărire orăşenească şi salubritate; 

 număr de locuitori deserviţi de ansamblul vehiculelor şi echipamentelor achiziţionate; 

 crearea unui cadru propice menţinerii unei calităţi ridicate a factorilor de mediu; 

 creşterea nivelului de trai şi a calităţii vieţii. 

Sustenabilitate 

Implementarea priorităţii strategice propuse conduce la atingerea dezideratului de dezvoltare economică 
durabilă prin crearea premiselor menţinerii unui mediu natural curat. De asemenea, din punct de vedere 
financiar, se va înregistra o creştere a veniturilor agentului economic care va administra infrastructura nou 
creată şi care va asigura furnizarea serviciilor aferente, generând venituri suplimentare şi la nivelul bugetului 
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local, atât prin încasarea taxelor şi a impozitelor, cât şi prin eliminarea unor potenţiale riscuri generate de 
gestionarea ineficientă a serviciilor de gospodărire orăşenească şi salubritate. 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor 2014-2020 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 

 

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 8:  Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport public 

Scop 
Prioritatea vizează crearea/extinderea şi/sau modernizarea infrastructurii de transport public la nivelul 
Oraşului, în scopul creşterii gradului de mobilitate a populaţiei şi a intensificării schimbului de bunuri, 
respectiv transportului de persoane între localităţile aparţinătoare Oraşului. 

Context 

Necesitatea dezvoltării şi modernizării infrastructurii de transport public derivă din faptul că dezvoltarea 
economică şi socială a localităţii presupune intensificarea transporturilor de persoane şi a schimbului de 
bunuri între toate localităţile aparţinătoare Oraşului. Analiza diagnostic a relevat existenţa anumitor disparităţi 
de dezvoltare între localităţile arondate Oraşului, care pot fi remediate prin construirea unei infrastructuri 
capabilă să asigure cu uşurinţă mobilitatea între localităţi (atât în ceea ce priveşte transportul de persoane, cât 
şi în ceea ce priveşte transportul de mărfuri). Infrastructura de transport public va constitui o soluţie viabilă de 
asigurare a legăturii cu Municipiile Bucureşti şi Târgovişte. 
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Activităţi principale 

 dotarea cu vehicule ce asigură transportul public la nivelul unităţii administrativ-teritoriale şi la nivelul 
zonelor limitrofe; 

 dotarea cu microbuze şcolare, care să asigure mobilitatea elevilor în teritoriu; 

 dezvoltarea şi modernizarea structurii suport necesară infrastructurii de transport public (de exemplu, 
iluminat stradal, amenajare de staţii pentru mijloacele de transport în comun, semnalizarea staţiilor 
aferente mijloacelor de transport în comun) 

 dotarea cu aplicaţii informatice şi alte echipamente suport necesare pentru eficientizarea infrastructurii de 
transport public; 

 identificarea de soluţii eficiente din punct de vedere ecologic pentru asigurarea infrastructurii de transport 
public. 

Posibili parteneri Consiliul Judeţean Dâmboviţa, operatori locali/regionali de transport 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 

 număr de vehicule, aplicaţii informatice şi alte echipamente suport achiziţionate pentru asigurarea 
infrastructurii de transport public; 

 număr de locuitori deserviţi de ansamblul vehiculelor şi echipamentelor achiziţionate; 

 număr de staţii destinate transportului public de persoane amenajate; 

 număr de microbuze şcolare achiziţionate. 

Sustenabilitate Implementarea priorităţii strategice propuse conduce la atingerea dezideratului de dezvoltare economică 
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durabilă prin creşterea mobilităţii tuturor locuitorilor Oraşului şi prin creşterea accesibilităţii acestora la locuri 
de muncă şi şcoli/licee/universităţi situate în localităţi limitrofe Oraşului. De asemenea, din punct de vedere 
financiar, se va înregistra o creştere a veniturilor agentului economic care va administra infrastructura nou 
creată şi care va asigura furnizarea serviciilor aferente, generând venituri suplimentare şi la nivelul bugetului 
local. Totodată, se aşteaptă ca proiectul să contribuie la reducerea ratei de inactivitate şi la creşterea nivelului 
de instruire a copiilor. 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2013-2020 

 Strategia Naţională în Domeniul Politicii de Tineret 2014-2020 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 

 

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 9: Extinderea/modernizarea reţelei de iluminat public 

Scop 

Prioritatea vizează dezvoltarea şi modernizarea reţelei de iluminat public, în vederea dezvoltării economice a 
zonei, prin asigurarea unui mediu prielnic investiţiilor şi creşterii nivelului de trai, prin creşterea nivelului de 
securitate socială, reducerea ratei infracţionalităţii şi criminalităţii şi reducerea riscului de accidente care 
afectează integritatea corporală a locuitorilor Oraşului 

Context Necesitatea extinderii/modernizării reţelei de iluminat  public derivă din nevoie de securitate socială în spaţiul 
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public resimţită de către locuitorii Oraşului, în special în condiţiile în care rata infracţionalităţii la nivelul 
Oraşului este relativ ridicată. Analiza diagnostic a scos în evidenţă faptul că din punct de vedere al sistemului 
de iluminat public, acesta poate fi modernizat, atât prin extinderea gradului său de acoperire, cât şi prin 
identificarea unor modalităţi de reducere a consumurilor energetice asociate acestuia. 

Activităţi principale  dezvoltarea/modernizarea reţelei de iluminat public. 

Posibili parteneri Consiliul Judeţean Dâmboviţa, mediul de afaceri 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 

 număr de km de reţea de iluminat public dezvoltată şi/sau modernizată; 

 număr de locuitori deserviţi de dezvoltarea şi modernizarea reţelei de iluminat public; 

 satisfacerea cerinţelor de vizibilitate pentru drumurile publice conform standardelor în domeniu; 

 adaptarea reţelei de iluminat la standardele europene; 

 creşterea nivelului de trai şi a calităţii vieţii; 

 creşterea gradului de securitate socială a locuitorilor; 

 rata de reducere a infracţionalităţii. 

Sustenabilitate 

Implementarea priorităţii strategice propuse conduce la atingerea dezideratului de dezvoltare economică 
durabilă prin creşterea nivelului de securitate socială a populaţiei, satisfacerea cerinţelor de vizibilitate pe 
drumurile publice, reducerea numărului de accidente cu potenţial vătămător pentru populaţie şi reducerea 
infracţionalităţii nocturne. De asemenea, din punct de vedere financiar, se va înregistra o creştere a veniturilor 
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agentului economic care va administra infrastructura nou creată şi care va asigura furnizarea serviciilor de 
iluminat public, generând venituri suplimentare şi la nivelul bugetului local. 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 

Dezvoltare Locală 
 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 

 

 Os 3: Reabilitarea şi modernizarea în perioada 2014-2020 a infrastructurii sociale de bază de la nivelul 
Oraşului 

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 10: Dezvoltarea, extinderea şi modernizarea unităţilor de învăţământ şi a altor unităţi asimilate 

Scop 

Prioritatea vizează dezvoltarea, extinderea şi modernizarea unităţilor de învăţământ şi a altor unităţi asimilate, 
în vederea dezvoltării zonei din punct de vedere economic şi social, prin creşterea nivelului de instruire a 
persoanelor tinere, facilitarea accesului la educaţie şi formare profesională, menţinerea populaţiei şcolarizate în 
teritoriu, asigurarea condiţiilor necesare pentru sporirea capitalului intelectual al populaţiei tinere şi 
prevenirea abandonului şcolar. 

Context 
Necesitatea dezvoltării, extinderii şi modernizării unităţilor de învăţământ şi a altor unităţi asimilate derivă 
dintr-o serie de fenomene negative ce afectează sectorul educaţional la nivelul populaţiei şcolare a Oraşului: 
lipsa dotărilor de ultimă generaţie, existenţa unui număr insuficient de şcoli, absenţa învăţământului liceal, 
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rezultatele contradictorii ale elevilor la examinărilor naţionale, existenţa unei rate în creştere a absenteismului 
şcolar, etc. Totodată, analiza diagnostic a reflectat  insuficienta dezvoltare a infrastructurii de învăţământ şi 
asimilată, aspect care necesită intervenţie în scopul elaborării unor proiecte în acest sens, cu impact pozitiv 
asupra potenţialului de dezvoltare a Oraşului. 

Activităţi principale 

 dezvoltarea, extinderea şi modernizarea unităţilor de învăţământ preşcolar; 

 dezvoltarea, extinderea şi modernizarea unităţilor de învăţământ primar; 

 dezvoltarea, extinderea şi modernizarea unităţilor de învăţământ liceal; 

 dezvoltarea, extinderea şi modernizarea unităţilor de tip ”after-school”; 

 dezvoltarea, extinderea şi modernizarea unităţilor de învăţământ destinate grupurilor vulnerabile. 

Posibili parteneri 
Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului, unităţile de 
învăţământ arondate unităţii administrativ teritoriale, mediul de afaceri 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 

 numărul de unităţi de învăţământ preşcolar, primar, secundar, de tip ”after-school” şi destinate grupurilor 
vulnerabile ce au fost dezvoltate, extinse şi/sau modernizate; 

 beneficiarii direcţi ai modernizării, dezvoltării şi/sau extinderii unităţilor de învăţământ; 

 creşterea nivelului de trai şi a calităţii vieţii; 

 crearea unei forţe de muncă competente; 

 crearea unor noi locuri de muncă. 
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Sustenabilitate 

Implementarea priorităţii strategice propuse conduce la atingerea dezideratului de dezvoltare economică 
durabilă prin crearea premiselor necesare creşterii capitalului intelectual şi al nivelului de instruire a 
populaţiei şcolare/preşcolare. Totodată, implementarea priorităţii strategice este de natură să asigure condiţii 
comparabile de studiu pentru populaţia şcolară a localităţii, cu populaţia şcolară din celelalte localităţi urbane 
ale Judeţului Dâmboviţa. 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2013-2020 

 Strategia Naţională în Domeniul Politicii de Tineret 2014-2020 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 

 

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 11:  Dezvoltarea, extinderea şi modernizarea unităţilor clinice şi a altor unităţi asimilate 

Scop 
Prioritatea vizează dezvoltarea, extinderea şi modernizarea unităţilor clinice şi a altor unităţi asimilate existente 
în teritoriu, în vederea creşterii calităţii serviciilor sanitare, îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei şi 
reducerii incidenţei mortalităţii în rândul locuitorilor Oraşului 

Context 
Necesitatea dezvoltării, extinderii şi modernizării unităţilor clinice şi a altor unităţi asimilate derivă, pe de o 
parte, din percepţia locuitorilor cu privire la principalele direcţii de dezvoltare care ar trebui urmate în vederea 
atingerii unei dezvoltări economice dezirabile, aceştia optând pentru modernizarea infrastructurii sociale într-o 
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proporţie de 24,06%. Totodată, analiza diagnostic a reflectat existenţa unui număr insuficient de unităţi clinice 
şi asimilate la nivelul teritoriului, precum şi a unui număr redus de medici care deservesc aceste unităţi. 
Totodată, analiza diagnostic şi chestionarele aplicate în teritoriu au relevat faptul că investiţiile în dezvoltarea, 
extinderea şi modernizarea unităţilor clinice şi a altor unităţi asimilate constituie o prioritate pentru populaţia 
din teritoriu 

Activităţi principale 

 dezvoltarea, extinderea şi modernizarea unităţilor clinice de tip ambulatorii; 

 dezvoltarea, extinderea şi modernizarea unităţilor clinice de tip spitale; 

 dezvoltarea, extinderea şi modernizarea unităţilor clinice de tip dispensar; 

 dezvoltarea, extinderea şi modernizarea altor unităţi clinice. 

Posibili parteneri 
Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Ministerul Sănătăţii, unităţile clinice arondate unităţii administrativ teritoriale, 
mediul de afaceri 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 

 număr de unităţi clinice de tip ambulatorii/spitale/dispensare/alte unităţi asimilate dezvoltate/extinse/ 
modernizate; 

 număr de persoane deservite de unităţile clinice dezvoltate, extinse şi/sau modernizate; 

 creşterea standardului de viaţă şi a calităţii vieţii. 

Sustenabilitate Implementarea priorităţii strategice propuse conduce la atingerea dezideratului de dezvoltare economică durabilă prin 
îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale furnizate populaţiei, prin facilitarea accesului la tehnică medicală 
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performantă, prin îmbunătăţirea pe termen lung a stării de sănătate a populaţiei, respectiv prin scăderea mortalităţii 
şi reducerea frecvenţei îmbolnăvirilor grave. De asemenea, din punct de vedere financiar, se va înregistra o creştere a 
veniturilor la nivelul bugetului local în eventualitatea constituirii unor unităţi sanitare private. 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 

 

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 12: Dezvoltarea, extinderea şi modernizarea instituţiilor culturale şi a altor instituţii asimilate 

Scop 
Prioritatea vizează dezvoltarea, extinderea şi modernizarea instituţiilor culturale şi a altor instituţii asimilate, în 
vederea facilitării accesului populaţiei la activităţi cultural-educative, creşterii nivelului de instruire şi 
informare a populaţiei şi promovării dimensiunii culturale a vieţii sociale la nivelul locuitorilor Oraşului. 

Context 

Necesitatea dezvoltării, extinderii şi modernizării instituţiilor culturale şi a altor instituţii asimilate derivă, pe de 
o parte, din percepţia locuitorilor cu privire la principalele direcţii de dezvoltare care ar trebui urmate în 
vederea atingerii unei dezvoltări economice dezirabile, aceştia optând pentru modernizarea infrastructurii 
sociale într-o proporţie de 11,61% ca principală prioritate de dezvoltare strategică. Pe de altă parte, analiza 
diagnostic a reflectat  insuficienta dezvoltare a infrastructurii culturale, respectiv existenţa unui număr 
insuficient de biblioteci şi spaţii cu impact cultural specifice mediului urban, fapt ce recomandă dezvoltarea şi 
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operaţionalizarea unor proiecte de infrastructură în domeniul cultural. 

Activităţi principale 

 dezvoltarea, extinderea şi modernizarea căminelor culturale şi bibliotecilor orăşeneşti; 

 dezvoltarea, extinderea şi modernizarea altor instituţii culturale asimilate; 

 dezvoltarea activităţilor culturale pentru promovarea valorilor, obiceiurilor şi tradiţiilor; 

 dezvoltarea infrastructurii necesare susţinerii de activităţi culturale. 

Posibili parteneri 
Consiliul Judeţean Dâmboviţa, instituţii culturale arondate unităţii administrativ-teritoriale, Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 
 număr de instituţii culturale dezvoltate, extinse şi modernizate; 

 număr de locuitori deserviţi de unităţile culturale dezvoltate, extinse şi modernizate. 

Sustenabilitate 

Implementarea priorităţii strategice propuse conduce la atingerea dezideratului de dezvoltare economică 
durabilă prin facilitarea accesului populaţiei la activităţi culturale, în scopul satisfacerii necesităţilor culturale 
ale locuitorilor, în special a populaţiei tinere. De asemenea, din punct de vedere financiar, se va înregistra o 
creştere a veniturilor agenţilor economici care vor administra infrastructura nou creată şi care vor asigura 
furnizarea serviciilor aferente, generând venituri suplimentare şi la nivelul bugetului local. 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  
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Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 

 

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 13: Dezvoltarea, extinderea şi modernizarea serviciilor de asistenţă socială şi a altor servicii 
asimilate 

Scop 
Prioritatea vizează dezvoltarea, extinderea şi modernizarea serviciilor de asistenţă socială şi a altor servicii 
asimilate, în vederea dezvoltării zonei din punct de vedere economic şi social, prin creşterea politicilor de 
asistare socială a persoanelor eligibile 

Context 

Necesitatea dezvoltării, extinderii şi modernizării serviciilor de asistenţă socială şi a altor servicii asimilate 
derivă, pe de o parte, din percepţia locuitorilor cu privire la principalele direcţii de dezvoltare care ar trebui 
urmate în vederea atingerii unei dezvoltări economice durabile, aceştia optând pentru modernizarea 
infrastructurii sociale într-o proporţie de 11,61% ca principală prioritate de dezvoltare strategică. Pe de altă 
parte, analiza diagnostic a reflectat  insuficienta dezvoltare a serviciilor de asistenţă socială. 

Activităţi principale 
 dezvoltarea, extinderea şi modernizarea serviciilor de asistenţă socială şi a altor servicii asimilate; 

 dezvoltarea activităţilor de instruire/perfecţionare a personalului arondat serviciilor de asistenţă socială şi 
altor servicii asimilate. 

Posibili parteneri Consiliul Judeţean Dâmboviţa,  unităţi administrativ-teritoriale 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   
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 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 

 număr de instituţii de asistenţă socială extinse şi modernizate; 

 număr de locuitori deserviţi de serviciile de asistenţă socială dezvoltate, extinse şi modernizate; 

 număr de angajaţi ai serviciilor de asistenţă socială participanţi la instruire/perfecţionare 

 creşterea nivelului de trai şi a calităţii vieţii; 

 promovarea valorilor sociale. 

Sustenabilitate 

Implementarea priorităţii strategice propuse conduce la atingerea dezideratului de dezvoltare economică 
durabilă prin crearea premiselor necesare eficientizării serviciilor de asistenţă socială furnizate de către 
instituţiile publice către cetăţenii eligibili. Totodată, implementarea priorităţii strategice va presupune 
îmbunătăţiri de structură şi de proces, în urma cărora este aşteptată creşterea calităţii serviciilor sociale 
prestate către populaţie. Din punct de vedere financiar, investiţia va genera beneficii în plan social, contribuind 
la creşterea nivelului de securitate socială a populaţiei Oraşului. 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 
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 Os. 4: Dezvoltarea în perioada 2014-2020 a infrastructurii IT şi de comunicaţii 

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 14: Dotarea cu echipamente IT&C a instituţiilor publice 

Scop 

Prioritatea vizează dotarea cu echipamente IT&C a instituţiilor publice, în vederea eficientizării şi reducerii 
duratei de furnizare a serviciilor publice, ca urmare a valorificării avantajelor conferite de tehnologiile 
informaţionale şi de comunicaţii. Totodată, prioritatea asigură creşterea nivelului de acurateţe a informaţiilor 
vehiculate de instituţiile publice, reducerea numărului de erori, eliminarea redundanţelor şi a filtrajului din 
circuitele informaţionale existente la nivelul instituţiilor publice, favorizând totodată procesul de digitalizare a 
serviciilor în administraţia publică. 

Context 

Necesitatea dotării cu echipamente IT&C a instituţiilor publice derivă din analiza diagnostic realizată la nivelul 
acestui domeniu, aceasta reflectând  un nivel scăzut de penetrarea a tehnologiilor informatice la nivelul 
instituţiilor publice, dar şi existenţa unor echipamente IT&C uzate fizic şi moral, a căror înlocuire este necesară 
în vederea asigurării unei securităţi sporite a datelor şi a interconectivităţii cu alte sisteme de calcul la nivel 
judeţean, regional, naţional, sau internaţional. 

Activităţi principale 

 dotarea cu echipamente hardware şi software a unităţilor de învăţământ şi a altor unităţi asimilate; 

 dotarea cu echipamente hardware şi software a unităţilor clinice şi a altor unităţi asimilate; 

 dotarea cu echipamente hardware şi software a instituţiilor culturale şi a altor instituţii asimilate; 

 dotarea cu echipamente hardware şi software a altor instituţii publice. 

Posibili parteneri Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   
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 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 

 număr de unităţi de învăţământ, unităţi clinice, instituţii culturale şi alte instituţii publice dotate cu 
echipament hardware şi software; 

 număr de locuitori deserviţi de unităţile de învăţământ,  de unităţile clinice, de instituţiile culturale şi de 
alte instituţii publice dotate cu echipamente hardware şi software. 

Sustenabilitate 

Implementarea priorităţii strategice propuse conduce la atingerea dezideratului de dezvoltare economică 
durabilă prin eficientizarea relaţiilor de comunicare dintre administraţia publică şi cetăţeni, prin creşterea 
acurateţei şi calităţii serviciilor furnizate, prin creşterea gradului de satisfacţie a cetăţeanului în relaţia cu 
administraţia publică, respectiv prin reducerea incidenţei erorilor umane în procesele gestionate de autorităţile 
publice . De asemenea, din punct de vedere financiar, se vor înregistra beneficii financiare, generate de 
creşterea vitezei şi a gradului de încasare a creanţelor de la contribuabili, de reducerea timpilor de procesare a 
informaţiei, de furnizarea unor posibilităţi multiple de derulare a relaţiei cu statul. 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 

 

Denumire prioritate Ps 15: Facilitare conexiune la broadband şi servicii de internet pentru instituţiile publice 
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strategică 

Scop 
Prioritatea vizează facilitarea conexiunii la broadband şi servicii de internet pentru instituţiile publice, în 
vederea eficientizării şi reducerii duratei de furnizare a serviciilor publice, ca urmare a valorificării avantajelor 
conferite de tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii. 

Context 

Necesitatea facilitării conexiunii la broadband şi la serviciile de internet pentru instituţiile publice decurge din 
analiza diagnostic realizată la nivelul instituţiilor publice, aceasta reflectând  o insuficientă dezvoltare a  
serviciilor electronice de tip E-Administraţie şi E-Guvernare, susceptibilă să provoace o comunicare ineficientă cu 
cetăţenii. În condiţiile în care la nivelul administraţiilor publice centrale sunt implementate proceduri şi 
mecanisme de informatizare accelerată a întregii activităţi desfăşurată de instituţiile publice, compatibilizarea 
fluxurilor informaţionale între instituţiile publice centrale şi cele locale se poate realiza numai în condiţiile 
existenţei unei conexiuni la internet permanente şi de mare viteză şi la nivel local. 

Activităţi principale 

 asigurare conexiune la broadband şi servicii de internet pentru unităţile de învăţământ şi pentru alte unităţi 
asimilate; 

 asigurare conexiune la broadband şi servicii de internet pentru unităţile clinice şi pentru alte unităţi 
asimilate; 

 asigurare conexiune la broadband şi servicii de internet pentru instituţiile culturale şi pentru alte instituţii 
asimilate; 

 asigurare conexiune la broadband şi servicii de internet pentru alte instituţii publice. 

Posibili parteneri Consiliul Judeţean Dâmboviţa, alte unităţi administrativ-teritoriale, mediul de afaceri 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   
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 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 

 număr unităţi de învăţământ, unităţi clinice, instituţii culturale şi alte instituţii publice conectate la 
broadband şi la servicii de internet; 

 număr de locuitori deserviţi de unităţile de învăţământ,  de unităţile clinice, de instituţiile culturale şi de 
alte instituţii publice conectate la broadband şi la servicii de internet; 

 creşterea standardului de viaţă şi a nivelului de trai; 

 asigurarea unei comunicări eficiente cu stakeholderii. 

Sustenabilitate 

Implementarea priorităţii strategice propuse conduce la atingerea dezideratului de dezvoltare economică 
durabilă prin crearea premiselor necesare atragerii investitorilor şi dezvoltării mediului de afaceri,  
îmbunătăţirii fluxurilor de lucru la nivelul instituţiilor publice, facilitării accesului la surse de informare online, 
şi creşterii vitezei de furnizare a serviciilor publice către cetăţeni. 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 

 

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 16: Dezvoltarea serviciilor publice electronice, inclusiv e-government, e-sănătate, ş.a 
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Scop 

Prioritatea vizează dezvoltarea serviciilor publice electronice, inclusiv e-government, e-sănătate, ş.a, în vederea 
eficientizării serviciilor publice, cu impact favorabil asupra dezvoltării economice şi sociale a Oraşului, 
asigurând comunicarea eficientă cu cetăţenii, cu mediul de afaceri, cu angajaţii Primăriei şi cu alte instituţii 
publice. 

Context 

Necesitatea dezvoltării serviciilor publice electronice, inclusiv e-government, e-sănătate, ş.a decurge din analiza 
diagnostic realizată la nivelul instituţiilor publice, aceasta reflectând  o insuficientă dezvoltare a acestui tip de 
servicii, fapt susceptibil să influenţeze în mod negativ viteza de furnizare a serviciilor publice către cetăţeni şi 
să îngreuneze comunicarea operativă cu aceştia. 

Activităţi principale 

 dezvoltarea de aplicaţii software de tip e-government pentru instituţiile publice; 

 dezvoltarea de aplicaţii software de tip e-sănătate pentru unităţile clinice şi pentru alte unităţi asimilate; 

 dezvoltarea de soluţii informatice integrate care să permită urmărirea tuturor activităţilor specifice 
instituţiilor publice, de la cele financiar-contabile, bugetare şi până la resursele umane, taxe şi impozite 
locale şi evaluarea eficienţei proiectelor desfăşurate; 

 dezvoltarea de sisteme informatice de gestiune a registrelor pentru instituţiile publice; 

 dezvoltarea de aplicaţii de securitate software pentru instituţiile publice; 

 dezvoltarea de alte aplicaţii software destinate instituţiilor publice, inclusiv a  celor culturale; 

 instruirea personalului care va utiliza aplicaţiile software implementate şi a celui care va asigura 
mentenanţa. 

Posibili parteneri Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   
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 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 

 număr unităţi de învăţământ, unităţi clinice, instituţii culturale şi alte instituţii publice conectate la 
broadband şi la servicii de internet; 

 număr de locuitori deserviţi de unităţile de învăţământ,  de unităţile clinice, de instituţiile culturale şi de 
alte instituţii publice conectate la broadband şi la servicii de internet; 

 creşterea standardului de viaţă şi a nivelului de trai; 

 asigurarea unei comunicări eficiente cu stakeholderii. 

Sustenabilitate 

Implementarea priorităţii strategice propuse conduce la atingerea dezideratului de dezvoltare economică 
durabilă prin crearea premiselor necesare atragerii investitorilor şi dezvoltării mediului de afaceri, ca urmare a 
îmbunătăţirii proceselor de comunicare între cetăţeni şi administraţiile publice. De asemenea, din punct de 
vedere financiar, se va înregistra o creştere la nivelul bugetului local, ca urmare a creşterii vitezei şi a gradului 
de încasare a creanţelor de la contribuabili, a reducerii timpilor de procesare a informaţiei, a furnizării unor 
posibilităţi multiple de derulare a relaţiei cu statul. 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 
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 Os. 5: Realizarea, în perioada 2014-2020, de investiţii în instalarea, extinderea şi modernizarea sistemelor 
de iluminat ornamental, precum şi a sistemelor de supraveghere video 

 

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 17: Modernizarea reţelei de iluminat public şi ornamental 

Scop 
Prioritatea strategică vizează modernizarea reţelei de iluminat public şi ornamental, în vederea îmbunătăţirii 
calităţii vieţii locuitorilor şi creşterii atractivităţii şi esteticii zonei. 

Context 

Necesitatea modernizării reţelei de iluminat public şi ornamental la nivelul satelor din raza Oraşului derivă, în 
primul rând, din percepţia locuitorilor cu privire la principalele direcţii de dezvoltare care ar trebui urmate în 
vederea atingerii unei dezvoltări economice şi sociale dezirabile, aceştia optând pentru dezvoltarea acestui 
domeniu într-o proporţie de 0,94% ca principală prioritate strategică de dezvoltare. Pe de altă parte, analiza 
diagnostic a reflectat oportunitatea implementării unor proiecte în domeniul modernizării reţelei de iluminat 
public şi ornamental, fără ca această direcţie strategică să constituie un aspect critic în dezvoltarea Oraşului. 

Activităţi principale 

 dezvoltarea/modernizarea reţelei de iluminat  public şi ornamental în proximitatea instituţiilor publice; 

 asigurarea reţelei de iluminat public la nivelul satelor componente ale Oraşului; 

 dezvoltarea/modernizarea reţelei de iluminat public şi ornamental în cadrul spaţiilor de agrement ce aparţin 
domeniului public. 

Posibili parteneri Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   
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 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 

 metri de reţea de iluminat public/ornamental în proximitatea instituţiilor publice; 

 metri de reţea de iluminat public/ornamental - festiv la nivelul satelor componente ale Oraşului; 

 metri de reţea de iluminat public/ornamental în cadrul spaţiilor de agrement ce aparţin domeniului public; 

 creşterea gradului de confort din punct de vedere al iluminatului public/ornamental; 

 realizarea de economii în ceea ce priveşte consumul de energie. 

Sustenabilitate 

Implementarea proiectului propus conduce la îndeplinirea cerinţelor de dezvoltare economică şi socială 
sustenabile, prin creşterea standardului de viaţă şi a calităţii vieţii locuitorilor Oraşului. De asemenea, din 
punct de vedere financiar, se va înregistra o creştere a veniturilor operatorului economic care va administra 
reţeaua de iluminat public, care va administra infrastructura nou creată şi va asigura furnizarea serviciilor 
aferente, generând venituri suplimentare şi la nivelul bugetului local, prin creşterea numărului de consumatori 
şi prin reducerea pierderilor de energie. 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 
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Denumire prioritate 
strategică 

Ps 18: Dezvoltarea sistemelor de supraveghere video 

Scop 

Prioritatea strategică vizează dezvoltarea sistemelor de supraveghere video la nivelul obiectivelor de interes 
public general din raza Oraşului, în vederea  asigurării securităţii locuitorilor Oraşului şi reducerii ratei 
infracţionalităţii şi criminalităţii. Implementarea priorităţii strategice propuse are ca efecte asigurarea 
securităţii principalelor instituţii publice prin supravegherea permanentă a acestora, precum şi creşterea 
securităţii populaţiei prin supravegherea video a zonelor centrale din cadrul Oraşului. 

Context 

Necesitatea realizării sistemelor de supraveghere video la nivelul Oraşului derivă, pe de o parte, din percepţia 
locuitorilor cu privire la principalele direcţii de dezvoltare care ar trebui urmate în vederea atingerii unei 
dezvoltări economice, ecologice şi sociale dezirabile, aceştia optând pentru dezvoltarea acestui domeniu într-o 
proporţie de 5,44% ca principală direcţie de dezvoltare strategică. Pe de altă parte, analiza diagnostic a reflectat 
oportunitatea implementării unor proiecte în domeniul înfiinţării/dezvoltării sistemelor de supraveghere video, 
susţinând prioritatea strategică propusă. 

Activităţi principale 

 înfiinţarea unor sisteme de supraveghere video la nivelul obiectivelor de interes public general din raza 
Oraşului; 

 înfiinţarea unor sisteme de supraveghere video la nivelul unităţilor de învăţământ şi a altor unităţi asimilate; 
 înfiinţarea unor sisteme de supraveghere video la nivelul unităţilor clinice şi a altor unităţi asimilate; 
 înfiinţarea unor sisteme de supraveghere video la nivelul instituţiilor culturale şi a altor instituţii asimilate; 
 înfiinţarea unor sisteme de supraveghere video la nivelul altor instituţii publice; 
 înfiinţarea unor sisteme de supraveghere video în proximitatea instituţiilor publice; 
 înfiinţarea unor sisteme de supraveghere video la nivelul parcurilor, spaţiilor verzi şi de agrement; 
 înfiinţarea unor sisteme de supraveghere video la nivelul intersecţiilor şi al spaţiilor publice. 

Posibili parteneri Consiliul Judeţean Dâmboviţa 
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Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   
 fonduri guvernamentale   
 atragerea de investitori   
 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 

 număr obiective publice de interes general,  unităţi de învăţământ, instituţii culturale, unităţi clinice şi alte 
unităţi asimilate la nivelul cărora au fost înfiinţate sisteme de supraveghere video; 

 număr de camere video instalate la nivelul instituţiilor publice; 
 ponderea zonelor la nivelul cărora au fost instalate sisteme de supraveghere video; 
 rata de reducere a infracţionalităţii; 
 creşterea nivelului de trai şi a calităţii vieţii; 
 rata de reducere a infracţionalităţii şi criminalităţii. 

Sustenabilitate 

Implementarea proiectului propus conduce la îndeplinirea cerinţelor de dezvoltare economică şi socială 
sustenabile, prin creşterea nivelului de securitate socială a populaţiei, reducerea infracţionalităţii şi 
criminalităţii şi reducerea numărului de incidente de vandalism. De asemenea, din punct de vedere financiar, 
se vor înregistra venituri provenite din economiile rezultate ca urmare a reducerii numărului de distrugeri ale 
clădirilor şi amenajărilor aparţinând spaţiului public. 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 
 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 
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 OS. 2: Dezvoltarea sectorului agricol în perioada 2014-2020 din Oraş, în vederea creşterii atractivităţii zonei 
pentru mediul de afaceri şi pentru realizarea unei dezvoltări economice durabile 

 Os. 6:  Îmbunătăţirea şi dezvoltarea în perioada 2014-2020 a infrastructurii agricole şi silvice de la nivelul Oraşului, 
în vederea creşterii atractivităţii zonei pentru mediul de afaceri şi pentru realizarea unei dezvoltări economice durabile 

 

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 19: Sprijinirea investiţiilor private ale întreprinderilor şi persoanelor fizice în domeniul agricol 

Scop 

Prioritatea strategică vizează dezvoltarea de investiţii private ale întreprinderilor în domeniul agricol, în vederea 
creării unui mediu de afaceri propice şi dezvoltării pieţei forţei de muncă la nivel local. Implementarea 
priorităţii strategice propuse va avea un impact pozitiv asupra societăţii, prin crearea unor noi locuri de 
muncă, prin creşterea nivelului de trai, prin facilitarea inserţiei tinerilor pe piaţa forţei de muncă şi prin 
dezvoltarea economică a Oraşului. 

Context 

Necesitatea realizării investiţiilor private ale întreprinderilor şi persoanelor fizice în domeniul agricol decurge 
din importanţa alinierii Oraşului la standardele europene, prin asigurarea unui nivel optim de dezvoltare 
economică şi socială, implementarea unor astfel de proiecte contribuind la reducerea disparităţilor de 
dezvoltare dintre localităţile aparţinând mediului de afaceri românesc. Având în vedere opţiunea locuitorilor 
Oraşului pentru crearea de noi locuri de muncă şi oportunităţile de dezvoltare existente la nivelul Oraşului, 
dezvoltarea sectorului investiţional de către întreprinderile din domeniul agricol devine prioritate pentru 
autorităţile administraţiei publice locale. 

Activităţi principale 
 sprijinirea de investiţii private pentru instalarea tinerilor fermieri; 

 sprijinirea de investiţii private pentru exploataţiile agricole; 

 sprijinirea de investiţii private pentru sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă; 
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 sprijinirea de investiţii private pentru înfiinţarea grupurilor de producători; 

 sprijinirea de investiţii private pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi; 

 sprijinirea de investiţii private pentru întreprinderile care activează în domeniul turistic; 

 sprijinirea de investiţii private pentru dezvoltarea altor categorii de întreprinderi. 

Posibili parteneri - 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 

 număr de întreprinderi sprijinite în vederea dezvoltării activităţilor desfăşurate; 

 număr de locuri de muncă nou create; 

 creşterea nivelului de trai şi a calităţii vieţii; 

 dezvoltarea pieţei forţei de muncă; 

 asigurarea premiselor pentru o dezvoltare economică durabilă. 

Sustenabilitate 

Implementarea proiectului propus conduce la îndeplinirea cerinţelor de dezvoltare economică şi socială 
sustenabile, prin sprijinirea întreprinderilor în vederea dezvoltării activităţilor desfăşurate, susţinând totodată 
veniturile bugetare ale administraţiei publice locale,  ca urmare a sporirii volumului de taxe şi impozite 
încasate de la întreprinderile sprijinite. 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă  2013-2020 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  
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Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 

 

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 20: Sprijinirea măsurilor pentru protecţia solului 

Scop 
Prioritatea strategică urmăreşte sprijinirea măsurilor pentru protecţia solului în vederea diminuării poluării şi 
valorificării potenţialului agricol de care dispune Oraşul, cu un impact pozitiv asupra dezvoltării economice şi 
ecologice a zonei. 

Context 

Necesitatea sprijinirii măsurilor de protecţie a solului decurge din rolul important al agriculturii în dezvoltarea 
economică a Oraşului, adoptarea unor măsuri de protecţie a solului impactând în mod favorabil mediul, prin 
eliminarea factorilor de poluare şi asigurând obţinerea unor producţii agricole optime raportate la suprafeţele 
cultivate. 

Activităţi principale 

 amenajarea unor zone de depozitare controlată a deşeurilor; 

 implementarea de măsuri pentru diminuarea eroziunii solului prin plantarea arborilor; 

 implementarea de măsuri pentru controlul poluării industriale şi a substanţelor chimice utilizate în 
procesele industriale; 

 implementarea de măsuri pentru menţinerea suprafeţelor împădurite şi utilizarea lemnului numai în limita 
aprobată prin lege; 

 implementarea de măsuri pentru alte activităţi de protecţie a solului. 

Posibili parteneri Consiliul Judeţean Dâmboviţa 
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Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 
 număr de hectare teren arabil la nivelul cărora au fost adoptate măsuri de protecţie; 

 reducerea poluării solului; 

 asigurarea premiselor pentru o dezvoltare economică durabilă. 

Sustenabilitate 

Implementarea proiectului propus conduce la îndeplinirea cerinţelor de dezvoltare economică şi ecologică 
sustenabile, prin valorificarea potenţialului agricol şi prin realizarea demersurilor necesare protecţiei solului, 
conducând la creşterea veniturilor aferente bugetului local pe fondul creşterii producţiei agricole, reducerii 
costurilor ocazionate de poluarea solului şi proliferarea afacerilor în domeniul agricol 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 
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 OS. 3: Dezvoltarea sectorului industrial şi productiv în perioada 2014-2020 de la nivelul Oraşului, în vederea 
creşterii atractivităţii zonei pentru mediul de afaceri şi pentru realizarea unei dezvoltări economice durabile 
 

 Os. 7: Dezvoltarea activităţilor productive şi industriale în perioada 2014-2020 la nivelul Oraşului 
 

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 21: Sprijinirea activităţilor productive şi a altor activităţi industriale 

Scop 

Prioritatea strategică urmăreşte sprijinirea activităţilor productive şi industriale în vederea creşterii vizibilităţii 
Oraşului, prin diversificarea activităţilor productive deja existente la nivelul Oraşului şi prin sprijinirea 
extinderii activităţilor industriale deja existente, prin crearea de lanţuri verticale ale valorii, ca urmare a 
integrării în amonte şi în aval a agenţilor economici. 

Context 

Necesitatea sprijinirii activităţilor productive şi industriale decurge din importanţa valorificării potenţialului 
economic şi a forţei de muncă calificată de care dispune Oraşul, în vederea atingerii unui nivel optim de 
dezvoltare economică şi socială. În condiţiile în care există o lungă tradiţie industrială la nivelul localităţii, în 
industria alimentară, industria uşoară, industria textilă, se prezumă faptul că forţa de muncă este calificată şi 
capabilă să facă faţa rigorilor impuse de cerinţele moderne ale economiei de piaţă. 

Activităţi principale  Implementarea măsurilor active de sprijinire a activităţilor productive şi industriale. 

Posibili parteneri Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 
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Rezultate urmărite 
 număr de industrii sprijinite; 

 număr de activităţi productive nou-înfiinţate; 

 creşterea vizibilităţii şi animarea zonei. 

Sustenabilitate 
Implementarea proiectului propus conduce la îndeplinirea cerinţelor de dezvoltare economică durabilă, prin 
valorificarea activităţilor industriale şi a celor productive, conducând la creşterea bugetului local pe seama 
încasării taxelor şi impozitelor generate în urma dezvoltării activităţilor menţionate. 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 

 

 OS. 4: Dezvoltarea sectorului turistic şi agroturistic în perioada 2014-2020 de la nivelul Oraşului, în vederea 
creşterii atractivităţii zonei pentru mediul de afaceri şi pentru realizarea unei dezvoltări economice durabile 

 

 Os. 8: Dezvoltarea şi promovarea în perioada 2014-2020 a turismului şi a agroturismului local existent la nivelul Oraşului 
 

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 22: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de acces către obiectivele turistice 

Scop 
Prioritatea strategică urmăreşte dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de acces către obiectivele turistice 
în vederea valorificării potenţialului turistic de care dispune Oraşul, cu un impact pozitiv asupra dezvoltării 
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economice durabile şi asupra creşterii vizibilităţii şi atractivităţii zonei. 

Context 

Necesitatea dezvoltării şi modernizării infrastructurii de acces către obiectivele turistice derivă din importanţa 
valorificării potenţialului turistic deţinut de către Oraşul Răcari, în vederea atingerii unui nivel optim de 
dezvoltare economică durabilă, prin animarea zonei şi prin creşterea vizibilităţii acesteia. Existenţa obiectivelor 
turistice la nivelul Oraşului impune promovarea corespunzătoare a acestora, în special în condiţiile în care 
proximitatea municipiului Bucureşti şi a Municipiului Târgovişte poate transforma Oraşul într-o destinaţia 
predilectă pentru turişti şi vizitatori, pe durata tranzitului acestora spre şi dinspre cele două municipii. 

Activităţi principale 
 dezvoltarea şi modernizarea drumurilor de acces către obiectivele turistice; 

 implementarea de soluţii pentru conectarea zonelor turistice la circuitul turistic naţional. 

Posibili parteneri Consiliul Judeţean Dâmboviţa, ONG-uri care operează în sectorul turistic 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 

 număr drumuri de acces dezvoltate/modernizate; 

 valorificarea potenţialului turistic deţinut de către Oraş; 

 asigurarea premiselor pentru o dezvoltare economică durabilă; 

 creşterea vizibilităţii şi animarea zonei. 

Sustenabilitate Implementarea proiectului propus conduce la îndeplinirea cerinţelor de dezvoltare economică durabilă, prin 
valorificarea potenţialului turistic, conducând la creşterea semnificativă a bugetului local pe seama sporirii 
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numărului de turişti/ vizitatori şi a creşterii vizibilităţii Oraşului la nivel local, regional, naţional şi 
internaţional. 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 

 

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 23: Reabilitarea monumentelor şi a altor elemente de patrimoniu cu potenţial turistic 

Scop 

Prioritatea strategică urmăreşte restaurarea şi consolidarea monumentelor şi  altor elemente de patrimoniu de 
importanţă turistică în vederea valorificării potenţialului turistic de care dispune Oraşul, cu un impact pozitiv 
asupra dezvoltării economice durabile şi asupra creşterii vizibilităţii şi atractivităţii zonei. Efectele 
implementării unor astfel de proiecte vizează: promovarea valorilor culturale, dezvoltarea potenţialului turistic, 
prin atragerea turiştilor în zonă, valorificarea elementelor culturale şi arhitecturale aferente Oraşului; crearea 
unei identităţi culturale specifice.  

Context 

Necesitatea reabilitării monumentelor şi a altor elemente de patrimoniu cu potenţial turistic derivă din 
importanţa valorificării potenţialului turistic deţinut de către Oraş, în vederea atingerii unui nivel optim de 
dezvoltare economică durabilă, prin animarea zonei şi prin creşterea vizibilităţii acesteia. Necesitatea decurge, 
de asemenea, din percepţia locuitorilor cu privire la principalele direcţii de dezvoltare care ar trebui urmate în 
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vederea asigurării unui nivel optim de dezvoltare, populaţia chestionată optând pentru restaurarea 
monumentelor într-o proporţie de 1,50%. În acest sens, pentru atingerea unui nivel optim de dezvoltare 
economică şi socială, una dintre direcţiile de dezvoltare propuse se referă la restaurarea, respectiv consolidarea 
elementelor de patrimoniu arhitectural şi cultural, cu impact pozitiv asupra calităţii vieţii locuitorilor, 
asigurând sporirea vizibilităţii Oraşului în spaţiul urban al judeţului Dâmboviţa, prin promovarea valorilor 
sociale şi a identităţii culturale şi prin creşterea atractivităţii zonei pentru turişti 

Activităţi principale 

 restaurarea şi consolidarea monumentelor şi a altor elemente de patrimoniu cu potenţial turistic; 

 restaurarea elementelor de patrimoniu arhitectural degradate; 
 restaurarea elementelor de patrimoniu cultural degradate; 

 consolidarea elementelor de patrimoniu cultural şi arhitectural care necesită îmbunătăţiri superficiale; 

 valorificarea obiectivelor turistice prin dezvoltarea unor trasee turistice, care să includă monumentele 
existente la nivelul Oraşului, dar şi obiectivele turistice existente la nivelul comunelor din proximitatea 
acesteia; 

 reabilitarea altor elemente de patrimoniu cu potenţial turistic. 

Posibili parteneri Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 
 număr de monumente şi alte elemente de patrimoniu cu potenţial turistic reabilitate; 

 număr de trasee turistice realizate; 

 valorificarea identităţii culturale; 
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 valorificarea potenţialului turistic deţinut de către Oraş; 

 asigurarea premiselor pentru o dezvoltare economică durabilă. 

 creşterea vizibilităţii şi animarea zonei. 

Sustenabilitate Implementarea proiectului propus conduce la îndeplinirea cerinţelor de dezvoltare economică durabilă, prin 
valorificarea potenţialului turistic, conducând la creşterea semnificativă a bugetului local pe seama sporirii 
numărului de turişti/vizitatori şi a creşterii vizibilităţii Oraşului în plan local, regional, naţional şi internaţional 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020 

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 

 

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 24: Promovarea potenţialului local, inclusiv a turismului şi a agroturismului 

Scop Prioritatea strategică urmăreşte promovarea potenţialului local, inclusiv a turismului şi a agroturismului,  în 
vederea valorificării potenţialului turistic de care dispune Oraşul, cu un impact pozitiv asupra dezvoltării 
economice durabile şi asupra creşterii vizibilităţii şi atractivităţii zonei.  

Context Necesitatea promovării potenţialului turistic derivă din importanţa valorificării potenţialului turistic deţinut de 
către Oraşul Răcari, în vederea atingerii unui nivel optim de dezvoltare economică durabilă, prin animarea 
zonei şi prin creşterea vizibilităţii acesteia. Necesitatea decurge, de asemenea, din percepţia locuitorilor cu 
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privire la principalele direcţii de dezvoltare care ar trebui urmate în vederea asigurării unui nivel optim de 
dezvoltare, populaţia chestionată optând pentru dezvoltarea turismului într-o proporţie de 8,15%, dar şi din 
analiza SWOT întreprinsă la nivelul zonei, din care reiese o promovare necorespunzătoare a elementelor ce pot 
prezenta relevanţă din punct de vedere turistic/agroturistic 

Activităţi principale  adoptarea măsurilor de promovare a mărcilor de produse agricole/vegetale locale; 

 valorificarea potenţialului agroturistic local; 

Posibili parteneri Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite  număr de mărci/produse locale promovate; 

 număr de elemente de identitate turistică/agroturistică dezvoltate; 

 număr de turişti/vizitatori atraşi ca urmare a promovării potenţialului turistic/agroturistic local. 

Sustenabilitate Implementarea proiectului propus conduce la îndeplinirea cerinţelor de dezvoltare economică durabilă, prin 
valorificarea potenţialului local, inclusiv a celui turistic şi agroturistic, conducând la creşterea semnificativă a 
bugetului local pe seama sporirii numărului de turişti şi creşterii vizibilităţii Oraşului. 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în  Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 



ORAȘUL RĂCARI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

Strategia de Dezvoltare Locală a Orașului Răcari, Județul Dâmbovița 

Local Development Strategy of Răcari City, Dâmbovița County 

 RĂCARI CITY, DÂMBOVIȚA COUNTY 

 

262 

 

Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 

 DS 2: Perspective de dezvoltare socială durabilă 

 

6.9.1. OS 5: Creşterea nivelului de trai şi a calităţii vieţii locuitorilor Oraşului în perioada 2014-2020 pentru a 
susţine procesul dezvoltării sociale durabile 

 

7. Os 9: Crearea premiselor în vederea reducerii şomajului şi atragerii investiţiilor în perioada 2014-2020 la nivelul 
Oraşului  

 

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 25: Implementarea de programe de iniţiere, reconversie şi (re)calificare profesională a grupurilor 
ţintă 

Scop 

Prioritatea strategică urmăreşte implementarea programelor de iniţiere, reconversie şi (re)calificare profesională 
a grupurilor ţintă în vederea creării premiselor unei dezvoltări sociale sustenabile, prin prisma profesionalizării 
pieţei muncii, facilitării inserţiei tinerilor pe piaţa forţei de muncă, îmbunătăţirii calităţii vieţii şi creşterii 
nivelului de instruire a populaţiei din mediul urban. 

Context Necesitatea implementării programelor de iniţiere, reconversie şi (re)calificare profesională a grupurilor ţintă 
derivă din nevoia permanentă de adaptare a populaţiei urbane la cerinţele pieţei muncii, din nevoia de formare 
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profesională continuă şi din nevoia de creare a unei forţe de muncă competentă şi calificată, capabilă să 
concureze cu forţa de muncă din localităţile adiacente şi să genereze valoarea adăugată la nivelul Oraşului. 

Activităţi principale 

 implementarea de programe de calificare şi (re)calificare a grupurilor ţintă; 

 implementarea de programe de perfecţionare a grupurilor ţintă; 

 implementarea de programe de iniţiere a grupurilor ţintă; 

 implementarea de programe care să faciliteze inserţia tinerilor pe piaţa forţei de muncă; 

 implementarea de programe ce asigură dezvoltarea competenţelor de bază a grupurilor ţintă, respectiv a 
programelor de antreprenoriat, IT&C, limbi străine, ş.a; 

 implementarea altor programe de iniţiere, reconversie şi (re)calificare profesională a grupurilor ţintă. 

Posibili parteneri Consiliul Judeţean Dâmboviţa, furnizori autorizaţi de formare profesională continuă, ONG-uri 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 

 număr de persoane care beneficiază de programe de calificare şi (re)calificare; 

 număr de persoane care beneficiază de programe de perfecţionare; 

 număr de persoane care beneficiază de programe de iniţiere; 

 număr de persoane care beneficiază de programe care facilitează inserţia tinerilor pe piaţa forţei de muncă; 

 număr de persoane care beneficiază de programe de iniţiere, reconversie şi (re)calificare profesională. 

Sustenabilitate Implementarea proiectelor propuse conduce la îndeplinirea cerinţelor de dezvoltare socială sustenabilă, prin 
reducerea şomajului, atragerea de investiţii şi crearea de noi locuri de muncă, aspecte care conduc şi la 
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îndeplinirea cerinţelor de dezvoltare durabilă prin prisma creşterii nivelului de trai şi a calităţii vieţii, 
conducând la înregistrarea unor venituri suplimentare la nivelul bugetului local, ca urmare a creşterii puterii 
de cumpărare a populaţiei urbane. 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2013-2020 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 

 

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 26: Implementarea de programe de instruire şi perfecţionare a personalului angajat în instituţiile 
publice 

Scop 

Prioritatea strategică urmăreşte implementarea programelor de instruire şi perfecţionare a personalului angajat 
în instituţiile publice, în vederea creării premiselor unei dezvoltări sociale sustenabile, prin prisma 
profesionalizării personalului din cadrul instituţiilor publice, contribuind astfel, la eficientizarea relaţiei dintre 
autorităţile publice şi cetăţeni. 

Context 

Necesitatea implementării programelor de instruire şi perfecţionare a personalului angajat în instituţiile publice 
face parte dintr-un proces mai amplu de reformă administrativă iniţiat la nivel naţional, care vizează printre 
altele, asigurarea unui set de cunoştinţe comune pentru întreg personalul care îşi desfăşoară activitatea la 
nivelul instituţiilor publice din România. 

Activităţi principale  implementarea de programe de instruire şi perfecţionare a personalului angajat în unităţile de învăţământ şi 
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în alte unităţi asimilate; 

 implementarea de programe de instruire şi perfecţionare a personalului angajat în cadrul unităţilor clinice şi 
a altor unităţi asimilate; 

 implementarea de programe de instruire şi perfecţionare a personalului angajat în cadrul instituţiilor 
culturale şi a altor instituţii asimilate; 

 implementarea de programe de instruire şi perfecţionare a personalului angajat în alte instituţii publice. 

Posibili parteneri Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 

 număr de persoane care beneficiază de implementarea programelor de calificare şi (re)calificare; 

 număr de persoane care beneficiază  de implementarea de programe de instruire şi perfecţionare a 
personalului angajat în unităţile de învăţământ şi în alte unităţi asimilate; 

 număr de persoane care beneficiază  de implementarea de programe de instruire şi perfecţionare a 
personalului angajat în cadrul unităţilor clinice şi a altor unităţi asimilate; 

 număr de persoane care beneficiază de implementarea de programe de instruire şi perfecţionare a 
personalului angajat în cadrul instituţiilor culturale şi a altor instituţii asimilate. 

Sustenabilitate 

Implementarea proiectelor propuse conduce la îndeplinirea cerinţelor de dezvoltare socială sustenabilă, prin 
profesionalizarea angajaţilor din cadrul instituţiilor publice, aspecte care conduc şi la îndeplinirea cerinţelor de 
dezvoltare durabilă prin prisma reducerii şomajului, atragerii de investiţii şi creării de noi locuri de muncă, 
conducând la înregistrarea unor venituri suplimentare la nivelul bugetului local, cu impact pozitiv asupra 



ORAȘUL RĂCARI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

Strategia de Dezvoltare Locală a Orașului Răcari, Județul Dâmbovița 

Local Development Strategy of Răcari City, Dâmbovița County 

 RĂCARI CITY, DÂMBOVIȚA COUNTY 

 

266 

 

întregii societăţi. 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2013-2020 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 

 

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 27: Implementarea altor măsuri pentru creşterea adaptabilităţii forţei de muncă 

Scop 
Prioritatea strategică urmăreşte implementarea altor măsuri pentru creşterea adaptabilităţii forţei de muncă, în 
vederea creării premiselor unei dezvoltări sociale sustenabile, prin prisma profesionalizării forţei de muncă, 
contribuind, astfel, la eficientizarea proceselor de muncă desfăşurate de către locuitorii Oraşului. 

Context 
Necesitatea implementării altor măsuri pentru creşterea adaptabilităţii forţei de muncă decurge din nevoia de 
adaptare continuă la cerinţele pieţei, de facilitare a inserţiei pe piaţa forţei de muncă şi de atingere a 
dezideratului de dezvoltare socială şi economică sustenabile. 

Activităţi principale 
 implementarea unor măsuri pentru creşterea adaptabilităţii forţei de muncă, în speţă a sesiunilor de 

mentoring şi a coaching; 

 implementarea altor măsuri pentru creşterea adaptabilităţii forţei de muncă. 

Posibili parteneri Consiliul Judeţean Dâmboviţa, ONG-uri 
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Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 
 număr de persoane care beneficiază de măsurile pentru creşterea adaptabilităţii forţei de muncă, de tipul 

mentoring-ului şi coaching-ului; 

 număr de persoane care beneficiază de alte măsuri pentru creşterea adaptabilităţii forţei de muncă. 

Sustenabilitate 

Implementarea proiectelor propuse conduce la îndeplinirea cerinţelor de dezvoltare socială sustenabilă, prin 
creşterea adaptabilităţii forţei de muncă, aspect ce conduce şi la îndeplinirea cerinţelor de dezvoltare durabilă 
prin prisma reducerii şomajului, atragerii de investiţii şi creării de noi locuri de muncă, conducând la 
înregistrarea unor venituri suplimentare la nivelul bugetului local, cu impact pozitiv asupra întregii societăţi. 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2013-2020 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 
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8. Os 10: Construirea culturii instituţionale şi a identităţii Oraşului 

 

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 28: Promovarea unor elemente specifice zonei, inclusiv a târgurilor şi a festivalurilor 

Scop 
Prioritatea strategică urmăreşte promovarea unor elemente specifice zonei, inclusiv a târgurilor şi a 
festivalurilor, contribuind astfel la construirea culturii instituţionale a Oraşului şi la conturarea unei identităţi 
a zonei, prin prisma valorificării specificului local. 

Context 

Necesitatea promovării unor elemente specifice zonei, inclusiv a târgurilor şi a festivalurilor decurge din 
importanţa valorificării şi promovării elementelor de specificitate ale zonei, în speţă a valorilor, tradiţiilor, 
obiceiurilor, ş.a, caracteristice Oraşului, conducând la atingerea dezideratului de dezvoltare socială 
sustenabilă. Necesitatea promovării elementelor de specificitate derivă, de asemenea, din percepţia locuitorilor 
cu privire la principalele direcţii de dezvoltare, aceştia optând pentru implementarea acestei priorităţi într-o 
proporţie de 3,56%. De asemenea, analiza SWOT a reflectat oportunitatea realizării unor demersuri în direcţia 
promovării elementelor de identitate culturală, prin prisma existenţei unor valori, obiceiuri şi tradiţii bine 
înrădăcinate la nivelul Oraşului, care însă nu sunt cunoscute publicului larg şi nu beneficiază de un nivel de 
promovare compatibil cu potenţialul lor de a genera valoare adăugată la nivel local. 

Activităţi principale 
 organizarea unor evenimente de promovare a specificului local al Oraşului, respectiv târguri, festivaluri, 

Zilele Oraşului şi a altor manifestări neclasificate anterior. 

Posibili parteneri Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   
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 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 
 număr de beneficiari direcţi ai târgurilor, festivalurilor şi ai altor evenimente similare; 

 număr de evenimente de promovare a elementelor specifice zonei organizate într-o perioadă de timp 
determinată. 

Sustenabilitate 

Promovarea elementelor de specificitate ale zonei, a târgurilor şi a expoziţiilor contribuie la animarea Oraşului, 
la creşterea atractivităţii turistice a zonei, precum şi la valorificarea elementelor culturii şi identităţii culturale 
locale. Pe de altă parte, implementarea unei astfel de priorităţi strategice conduce la dezvoltarea economică a 
zonei, precum şi la sporirea bugetului local prin prisma valorificării potenţialului turistic şi al elementelor de 
identitate culturală promovate. 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 

 

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 29: Dezvoltarea capacităţii administrative a instituţiilor publice 

Scop 
Prioritatea strategică urmăreşte dezvoltarea capacităţii administrative a instituţiilor publice, având ca efecte 
eficientizarea managementului public şi creşterea satisfacţiei populaţiei privind serviciile publice furnizate. 
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Context 

Necesitatea dezvoltării capacităţii administrative derivă din importanţa prestării unor servicii publice de calitate 
şi care să asigure un nivel ridicat de satisfacţie la nivelul populaţiei, conducând la îmbunătăţirea imaginii 
instituţiilor publice, la responsabilizarea acestora, la eficientizarea proceselor de luare a deciziei, la 
îmbunătăţirea relaţiei cu stakeholderii, etc. Necesitatea dezvoltării capacităţii administrative decurge şi din 
percepţia locuitorilor Oraşului cu privire la direcţiile de dezvoltare, aceştia optând pentru consolidarea 
capacităţii administrative într-o proporţie foarte ridicată. De asemenea, analiza SWOT a reflectat oportunitatea 
realizării unor demersuri în direcţia dezvoltării capacităţii administrative a instituţiilor publice prin prisma 
existenţei unei disponibilităţi sporite a personalului angajat în instituţiile publice de a se implica activ în cadrul 
acestui proces de dezvoltare a capacităţii administrative. 

Activităţi principale 

 îmbunătăţirea de structură şi proces a managementului public prin îmbunătăţirea procesului de luare a 
deciziilor, creşterea responsabilizării administraţiei publice, îmbunătăţirea eficacităţii instituţionale, ş.a; 

 revizuirea de structuri publice şi implementarea de instrumente moderne aplicabile în domeniul public; 

 îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice. 

Posibili parteneri Consiliul Judeţean Dâmboviţa, unităţi administrativ-teritoriale 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 
 număr de structuri publice eficientizate din punct de vedere al capacităţii instituţionale; 

 număr de instrumente (fluxuri, proceduri, etc.) îmbunătăţite ca urmare a dezvoltării capacităţii 
administrative. 
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Sustenabilitate 

Dezvoltarea capacităţii administrative, prin prisma îmbunătăţirii proceselor de luare a deciziilor, a modernizării 
instrumentarului structurilor publice, etc. contribuie la  îmbunătăţirea imaginii instituţiilor publice şi la 
îmbunătăţirea relaţiei cu stakeholderii, precum şi la sporirea bugetului local prin prisma eficientizării 
serviciilor furnizate în relaţia cu cetăţenii. 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 

 

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 30: Constituirea de parteneriate naţionale şi/sau transnaţionale 

Scop 
Prioritatea strategică vizează constituirea de parteneriate naţionale şi/sau transnaţionale în vederea atragerii 
de fonduri, creşterii vizibilităţii zonei şi animării Oraşului, precum şi în vederea consolidării culturii şi 
identităţii locale. 

Context 

Necesitatea constituirii de parteneriate naţionale şi/sau transnaţionale este justificată de importanţa creşterii 
vizibilităţii Oraşului prin apartenenţa la o serie de grupuri/asociaţii, care să contribuie la dezvoltarea socială şi 
economică a zonei, prin implementarea unor proiecte în comun şi prin accesarea unor noi fonduri de finanţare, 
inaccesibile în mod individual. De asemenea, analiza SWOT a reflectat oportunitatea realizării unor demersuri 
în direcţia constituirii de parteneriate, fiind identificat un potenţial ridicat în acest sens, datorat poziţionării 
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geostrategice a Oraşului Răcari în vecinătatea Municipiului Târgovişte şi a Municipiului Bucureşti. 

Activităţi principale 

 constituirea şi/sau afilierea la asociaţii de dezvoltare intercomunitară; 

 constituirea şi/sau afilierea la parteneriate transnaţionale; 

 constituirea şi/sau afilierea la înfrăţiri cu alte unităţi administrativ-teritoriale; 

 constituirea şi/sau afilierea la alte parteneriate naţionale şi transnaţionale. 

Posibili parteneri Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară, organizaţii interne şi internaţionale 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 
 număr de asociaţii de dezvoltare intercomunitară în care Oraşul este membru; 

 numărul de parteneriate transnaţionale în care Oraşul este membru; 

 numărul de alte parteneriate naţionale şi transnaţionale în care Oraşul este membru. 

Sustenabilitate 

Constituirea parteneriatelor naţionale şi/sau transnaţionale creează premisele conturării unui mediu de afaceri 
propice prin prisma îmbunătăţirii relaţiei cu stakeholderii, accesării unor fonduri în vederea implementării 
unor proiecte sustenabile, realizării unor schimburi de know-how între partenerii implicaţi în parteneriatele 
create, conducând la generarea de valoare adăugată atât în teritoriu, cât şi la nivelul administraţiilor publice 
locale 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  
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Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 

 

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 31: Asset management şi cost-control 

Scop 
Prioritatea strategică vizează optimizarea costurilor la nivelul instituţiilor publice, precum şi valorificarea 
economică a activelor aflate în patrimoniul Oraşului. 

Context 

Necesitatea realizării demersurilor în direcţia implementării unor sisteme de asset management şi cost control 
derivă din volumul limitat de resurse financiare alocate autorităţilor publice locale pentru gestiunea 
activităţilor administrative în teritoriu. Implementarea unor soluţii asset management şi optimizare a costurilor 
facilitează atingerea unui nivel optim al costurilor, care permite realizarea de economii şi o mai bună alocare a 
fondurilor în direcţia dezvoltării unor proiecte de investiţii. Pe de altă parte, conceptul de asset management 
permite valorificarea optimă a activelor Primăriei (terenuri, clădiri, mijloace fixe, etc.), conducând la creşterea 
nivelului veniturilor aferente bugetului local. 

Activităţi principale 

 realizarea unui plan integrat de stabilire a destinaţiei clădirilor aflate în patrimoniul Oraşului; 

 realizarea unui plan integrat de optimizare a consumurilor specifice de resurse aferente activelor aflate în 
patrimoniul Oraşului; 

 realizarea unor planuri integrate de optimizare a utilizării terenurilor aflate în patrimoniul Oraşului; 

 implementarea unui sistem informatic de monitorizare a costurilor; 

 elaborarea unui studiu de analiză şi optimizare a costurilor cu utilităţile şi implementarea măsurilor active 
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rezultate în urma acestuia; 

 planificarea procesului de externalizare a activităţilor şi proceselor suport şi auxiliare. 

Posibili parteneri - 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 

 nivelul veniturilor suplimentare aduse la bugetul local; 

 minimizarea ratei de eficienţă a cheltuielilor;  

 valorificarea optimă a activelor; 

 gestionarea eficientă a costurilor. 

Sustenabilitate 

Implementarea proiectelor propuse conduce la îmbunătăţirea situaţiei economico-financiare a Primăriei prin 
prisma gestionării eficiente a cheltuielilor şi reducerii pierderilor, dar şi prin prisma adoptării unei atitudini 
generatoare de valoare adăugată cu privire la activele aflate în patrimoniul UAT Oraşul Răcari, aspecte care 
conduc la înregistrarea de venituri suplimentare la bugetul local şi la oportunitatea finanţării unor noi 
investiţii.  

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020 

Încadrarea în 
Strategia de 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020 
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Dezvoltare Locală 

 

9. Os 11: Promovarea incluziunii sociale şi a egalităţii de şanse a locuitorilor Oraşului în perioada 2014 – 2020; 

 

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 32: Creşterea accesibilităţii clădirilor pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii 

Scop 
Prioritatea strategică vizează creşterea accesibilităţii clădirilor pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii în 
vederea promovării incluziunii sociale şi a egalităţii de şanse, cu impact pozitiv asupra dezvoltării societăţii. 

Context 
Necesitatea creşterii accesibilităţii clădirilor pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii derivă din importanţa 
valorificării şi promovării valorilor sociale şi a sprijinirii persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile. 

Activităţi principale 

 crearea de rampe de acces, lifturi şi a alte elemente similare pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii; 

 dotarea instituţiilor publice cu echipamente de lucru adaptate necesităţilor persoanelor cu dizabilităţi 
locomotorii; 

 adaptarea ieşirilor în caz de urgenţă pentru necesităţile persoanelor cu dizabilităţi locomotorii. 

Posibili parteneri Consiliul Judeţean Dâmboviţa, ONG-uri 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 
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Rezultate urmărite 

 număr de unităţi prevăzute cu rampe de acces, lifturi şi alte elemente similare pentru persoanele cu 
dizabilităţi locomotorii; 

 număr de locuri de muncă adaptate necesităţilor persoanelor cu dizabilităţi locomotorii; 

 promovarea incluziunii şi a egalităţii de şanse. 

Sustenabilitate 

Creşterea accesibilităţii clădirilor pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii conduce la atingerea 
dezideratului de dezvoltare socială, în speţă a incluziunii sociale şi a egalităţii de şanse, prin prisma  facilitării 
accesului grupurilor vulnerabile la o piaţă a muncii incluzivă şi la o viaţă socială activă, aflată în corelaţie cu 
viziunea europeană. 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2013-2020 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 

 

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 33: Înfiinţarea şi modernizarea structurilor de sprijinire a grupurilor vulnerabile 

Scop 

Prioritatea strategică vizează înfiinţarea şi modernizarea structurilor de  sprijinire a grupurilor vulnerabile 
(întreprinderi sociale, unităţi protejate, instituţii destinate serviciilor de protecţie şi asistenţă a grupurilor 
vulnerabile) în vederea promovării incluziunii sociale şi a egalităţii de şanse, cu impact pozitiv asupra 
dezvoltării societăţii. 
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Context 

Necesitatea înfiinţării şi modernizării structurilor de sprijinire a grupurilor vulnerabile derivă din importanţa 
creării unui cadru de sprijin pentru persoanele aparţinând acestor grupuri, având în vedere dificultăţile 
întâmpinate de către aceştia în procesul de integrare profesională, dar şi existenţa unor fenomene de 
excluziune socială a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile. 

Activităţi principale 

 constituirea/modernizarea structurilor sociale destinate sprijinirii persoanelor vârstnice; 

 sprijinirea constituirii de întreprinderi sociale; 

 constituirea unor asociaţii de sprijin a grupurilor vulnerabile; 

 înfiinţarea/modernizarea altor structuri de sprijin a grupurilor vulnerabile. 

Posibili parteneri Consiliul Judeţean Dâmboviţa, ONG-uri, Sindicate, Patronate 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 

 număr de structuri de sprijinire a grupurilor sociale înfiinţate/modernizate; 

 număr de întreprinderi sociale şi unităţi protejate sprijinite; 

 număr de asociaţii de sprijin al grupurilor vulnerabile sprijinite; 

 număr de locuitori deserviţi de structurile sociale create; 

 promovarea incluziunii şi a egalităţii de şanse. 

Sustenabilitate 
Înfiinţarea şi modernizarea structurilor sociale de sprijinire a grupurilor vulnerabile contribuie la atingerea 
dezideratului de dezvoltare socială sustenabilă, prin prisma creării tuturor condiţiilor necesare pentru 
sprijinirea grupurilor vulnerabile în demersul de asistare socială şi de integrare pe piaţa muncii, inclusiv prin 
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crearea infrastructurii asociate. 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2013-2020 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 

 

10. Os 12: Promovarea măsurilor de animare a zonei şi a dialogului social la nivelul Oraşului, în perioada 2014 – 2020; 

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 34: Construirea şi modernizarea infrastructurii de informare şi consultare a mediului de afaceri local 

Scop 
Prioritatea strategică vizează construirea şi modernizarea infrastructurii de informare şi consultare a mediului 
de afaceri local în vederea promovării măsurilor de animare a zonei şi a dialogului social la nivelul Oraşului. 

Context 

Necesitatea construirii şi modernizării acestui tip de infrastructură derivă din importanţa creării unui mediu de 
afaceri propice ca urmare a construirii unor centre de informare şi consultare care să sprijine înfiinţarea 
întreprinderilor ce activează în mediul urban sau rural şi să ofere suportul necesar în ceea ce priveşte 
oportunităţile de afaceri existente. Totodată, prioritatea îşi propune să asigure consolidarea relaţiilor dintre 
autorităţile publice locale, mediul de afaceri, şi cetăţeni. 

Activităţi principale 
 construirea şi modernizarea de centre pentru informarea şi consultarea mediului de afaceri local (centre 

pentru sprijinirea activităţilor antreprenoriale, centre pentru sprijinirea înfiinţării de întreprinderi în mediul 
urban, ş.a). 
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Posibili parteneri Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 
 număr de centre de informare şi consultare a mediului de afaceri local constituie/modernizate; 

 număr de beneficiari direcţi deserviţi de centrele de informare şi consultare a mediului de afaceri local; 

  promovarea măsurilor de animare a teritoriului şi a dialogului social. 

Sustenabilitate 

Înfiinţarea şi modernizarea infrastructurii de informare şi consultare a mediului de afaceri local contribuie la 
animarea zonei şi la promovarea dialogului social, conducând la atingerea dezideratului de dezvoltare socială şi 
economică sustenabile, prin prisma sprijinirii realizării de investiţii de către mediul de afaceri privat, cu impact 
pozitiv asupra bugetului local. Totodată, sunt asigurate premisele creşterii gradului de implicare a cetăţenilor 
în problemele ce vizează administraţia publică 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 
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11. Os 13: Dezvoltarea Oraşului în perioada 2014 – 2020 prin realizarea de parteneriate public – private 
 

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 35: Construirea de parteneriate public-private 

Scop 
Prioritatea strategică vizează construirea de parteneriate public-private în vederea creării premiselor de 
dezvoltare a Oraşului prin implicarea activă atât a mediului public, cât şi a celui privat în cadrul acestui 
proces, cu scopul valorificării în comun a resurselor de care acestea dispun. 

Context 

Necesitatea construirii de parteneriate public-private derivă din nevoia de valorificare a potenţialului economic 
de care dispune Oraşul, prin asocierea instituţiilor publice cu întreprinderile private, cu scopul utilizării în 
comun a resurselor pentru a facilita implementarea unor proiecte care să genereze avantaje economice şi 
sociale pentru ambii parteneri. Avantajele realizării unor astfel de parteneriate sunt justificate de utilizarea 
know-how-ului şi resurselor materiale, informaţionale, umane şi financiare de care dispun unităţile implicate, 
precum şi de transferul riscurilor de operare dinspre partenerul privat şi partenerul public. 

Activităţi principale 

 construirea de parteneriate public-private în vederea realizării proiectelor de infrastructură de bază; 

 construirea de parteneriate public-private în vederea realizării proiectelor destinate petrecerii timpului liber 
(parcuri acvatice, locuri de joacă, parcuri de distracţii, ş.a) 

 construirea de parteneriate public-private în vederea realizării altor tipuri de proiecte. 

Posibili parteneri parteneri aparţinând mediului privat 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 
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Rezultate urmărite 

 număr de parteneriate public-private constituite; 

 număr de beneficiari direcţi deserviţi de parteneriatele-public privat; 

 crearea premiselor în vederea valorificării potenţialului economic al zonei; 

 crearea unui mediu de afaceri propice. 

Sustenabilitate 

Constituirea parteneriatelor public-private constituie o prioritate strategică ce conduce la atingerea 
dezideratului de dezvoltare socială şi economică sustenabile, prin prisma obţinerii unor disponibilităţi 
financiare pe termen scurt şi mediu de către Primărie, facilitării transferului de know-how între mediul privat şi 
mediul public, concomitent cu transferul riscurilor asumate de către investitorul privat având, totodată, şi un 
impact pozitiv asupra bugetului local. 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 

 

12. Os 14: Promovarea siguranţei şi a securităţii sociale a locuitorilor Oraşului în perioada 2014 – 2020 
 

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 36: Informarea şi conştientizarea pentru intervenţiile în situaţiile de urgenţă 

Scop Prioritatea strategică vizează informarea şi conştientizarea populaţiei privind măsurile de protecţie adoptate în 
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situaţii de urgenţă cu scopul creşterii nivelului de siguranţă şi securitate socială la nivelul populaţiei rezidente 
şi nerezidente a Oraşului. 

Context 

Necesitatea informării şi conştientizării populaţiei privind măsurile de protecţie adoptate în situaţii de urgenţă 
derivă din nevoia de asigurare a siguranţei şi securităţii sociale a locuitorilor în contextul apariţiei unor situaţii 
de urgenţă, având o serie de efecte pozitive, precum: instruirea populaţiei în scopul cunoaşterii de către 
aceasta a acţiunilor care trebuie întreprinse pentru asigurarea protecţiei şi păstrării calmului, evitarea 
producerii de efecte colaterale, ş.a. 

Activităţi principale 
 organizarea de campanii de informare şi conştientizare privind măsurile de protecţie în cazul dezastrelor 

naturale, incendiilor, ş.a; 

 elaborarea unor materiale de informare a populaţiei privind situaţiile de urgenţă. 

Posibili parteneri Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 
 număr de campanii de informare şi conştientizare privind măsurile de protecţie adoptate în situaţii de 

urgenţă; 

 număr de locuitori deserviţi de campaniile de informare şi conştientizare demarate. 

Sustenabilitate 
Adoptarea măsurilor de informare şi conştientizare pentru intervenţiile în situaţii de urgenţă contribuie la 
instruirea populaţiei cu privire la măsurile de protecţie ce trebuie adoptate în eventualitatea apariţiei unei 
situaţii de urgenţă, precum dezastrele naturale, calamităţile, incendiile, cutremurele, ş.a. În sens larg, 
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informarea şi conştientizarea contribuie la creşterea nivelului de siguranţă şi securitate socială.  

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 

 

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 37: Modernizarea şi dotarea instituţiilor pentru asigurarea intervenţiei în situaţii de urgenţă 

Scop 
Prioritatea strategică vizează modernizarea şi dotarea instituţiilor pentru asigurarea intervenţiei în situaţii de 
urgenţă, în vederea limitării efectelor dezastruoase rezultate în urma manifestării unor astfel de situaţii. 

Context 

Necesitatea modernizării instituţiilor şi dotării acestora cu echipamente pentru situaţii de urgenţă derivă din 
importanţa asigurării infrastructurii necesare în contextul apariţiei unor situaţii de urgenţă, precum: 
incendiile, calamităţile, dezastrele naturale, cutremurele, etc. În acest context, dotarea cu echipamente a 
instituţiilor devine o cerinţă imperativă pentru respectarea măsurilor minime de protecţie a muncii şi a 
integrităţii fizice a populaţiei Oraşului. 

Activităţi principale 
 dotarea cu echipamente destinate prevenirii şi/sau combaterii efectelor situaţiilor de urgenţă; 

 construirea de clădiri cu funcţionalităţi de protecţie împotriva consecinţelor dezastrelor naturale. 

Posibili parteneri Consiliul Judeţean Dâmboviţa 



ORAȘUL RĂCARI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

Strategia de Dezvoltare Locală a Orașului Răcari, Județul Dâmbovița 

Local Development Strategy of Răcari City, Dâmbovița County 

 RĂCARI CITY, DÂMBOVIȚA COUNTY 

 

284 

 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 

 număr de instituţii dotate cu echipamente pentru asigurarea protecţiei în situaţiile de urgenţă; 

 număr de clădiri cu funcţionalităţi de protecţie a populaţiei împotriva consecinţelor dezastrelor naturale 

 prevenirea şi/sau combaterea efectelor apariţiei situaţiilor de urgenţă; 

 asigurarea premiselor de siguranţă şi securitate socială. 

Sustenabilitate 

Implementarea proiectului propus conduce la îndeplinirea cerinţelor de dezvoltare economică şi socială 
sustenabile, prin creşterea nivelului de securitate socială la nivelul locuitorilor Oraşului. De asemenea, din 
punct de vedere financiar, sunt estimate venituri suplimentare şi la nivelul bugetului local, prin reducerea 
daunelor care s-ar putea produce în situaţia apariţiei unor dezastre naturale. 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 

 

 Os. 15: Dezvoltarea, în perioada 2014-2020 la nivelul Oraşului, a investiţiilor destinate petrecerii timpului liber 
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Denumire prioritate 
strategică 

Ps 38: Amenajarea, reabilitarea, modernizarea parcurilor şi a spaţiilor verzi 

Scop 

Prioritatea strategică vizează amenajarea, reabilitarea şi modernizarea parcurilor şi a spaţiilor verzi amplasate 
în perimetrul Oraşului, în vederea susţinerii investiţiilor în infrastructura recreaţională, având ca principale 
efecte creşterea nivelului de trai şi a calităţii vieţii prin furnizarea unor soluţii viabile de petrecere a timpului 
liber.  

Context 

Necesitatea amenajării, reabilitării şi modernizării parcurilor şi a spaţiilor verzi derivă din importanţa asigurării 
unei infrastructuri diversificate destinate petrecerii timpului liber, urmărindu-se, totodată, creşterea 
suprafeţelor spaţiilor verzi amenajate la nivelul Oraşului, respectarea normelor europene cu privire la suprafaţa 
spaţiilor verzi amenajate pe cap de locuitor, precum şi crearea unui cadru social optim pentru petrecerea 
timpului liber. Principalele efecte sunt legate de creşterea calităţii vieţii, creşterea gradului de atractivitate a 
Oraşului şi diversificarea activităţilor ce se pot desfăşura în cadrul acesteia. 

Activităţi principale 

 înfiinţarea/reabilitarea parcurilor existente la nivelul Oraşului; 

 înfiinţarea/reabilitarea spaţiilor verzi existente la nivelul Oraşului; 

 amenajarea parcurilor prin dotarea cu mobilier corespunzător; 

 amenajarea spaţiilor verzi prin dotarea cu mobilier corespunzător; 

 amenajarea unor noi spaţii verzi, scuaruri şi aliniamente plantate; 

 amenajarea peisagistică a parcurilor existente la nivelul Oraşului; 

 amenajarea peisagistică a spaţiilor verzi existente la nivelul Oraşului. 

Posibili parteneri Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Administraţia Fondului de Mediu 

Surse posibile de  fonduri europene nerambursabile   



ORAȘUL RĂCARI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

Strategia de Dezvoltare Locală a Orașului Răcari, Județul Dâmbovița 

Local Development Strategy of Răcari City, Dâmbovița County 

 RĂCARI CITY, DÂMBOVIȚA COUNTY 

 

286 

 

finanţare  fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 

 număr de parcuri înfiinţate/amenajate/reabilitate/modernizate; 

 suprafaţa spaţiilor verzi înfiinţată/amenajată/reabilitată/modernizată; 

 număr de locuri de joacă montate; 

 număr de articole de mobilier urban montate; 

 crearea unei infrastructuri diversificate destinată petrecerii timpului liber. 

Sustenabilitate 

Implementarea proiectului propus conduce la îndeplinirea cerinţelor de dezvoltare economică şi socială 
sustenabile, prin creşterea standardului de viaţă şi a calităţii vieţii locuitorilor Oraşului, prin prisma dezvoltării 
infrastructurii necesare petrecerii timpului liber. De asemenea, din punct de vedere financiar, efectele sunt atât 
de natură economică (venituri suplimentare colectate în urma concesionării unor spaţii verzi, venituri 
suplimentare provenite de la agenţii economici care desfăşoară activităţi comerciale în interiorul parcurilor, 
etc.), cât şi de natură socială (reducerea nivelului de poluare, reducerea numărului de îmbolnăviri, 
îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei). 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 
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Denumire prioritate 
strategică 

Ps 39: Amenajarea, reabilitarea, modernizarea zonelor de agrement şi a altor spaţii publice 

Scop 

Prioritatea strategică vizează amenajarea, reabilitarea şi modernizarea zonelor de agrement şi a altor spaţii 
publice amplasate pe teritoriul Oraşului şi aflate în administrarea acestuia, în vederea susţinerii investiţiilor în 
infrastructura recreaţională şi de petrecere a timpului liber, având ca principale efecte creşterea nivelului de 
trai, creşterea calităţii vieţii şi îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, prin prisma diversificării 
infrastructurii specifice acestui domeniu.  

Context 

Necesitatea amenajării, reabilitării şi modernizării zonelor de agrement şi a spaţiilor publice derivă din 
importanţa asigurării unei infrastructuri recreaţionale diversificată, ce urmăreşte creşterea suprafeţelor 
spaţiilor verzi amenajate la nivelul Oraşului, diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber, 
respectarea normelor europene cu privire la suprafaţa spaţiilor verzi amenajate pe cap de locuitor, precum şi 
asigurarea unor modalităţi alternative de atragere a turiştilor şi vizitatorilor. Principalele efecte sunt legate de 
creşterea calităţii vieţii, creşterea gradului de atractivitate a Oraşului şi diversificarea activităţilor ce se pot 
desfăşura în cadrul acesteia. 

Activităţi principale 

 amenajarea/modernizarea/recondiţionarea de locuri de joacă la nivelul Oraşului; 

 amenajarea zonelor de picnic şi agrement; 

 amenajarea pistelor pentru biciclişti şi roleri; 

 amenajarea altor spaţii de agrement destinate petrecerii timpului liber. 

Posibili parteneri Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   
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 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 

 număr de locuri de joacă amenajate/modernizate/recondiţionate; 

 număr de zone de picnic şi agrement amenajate/modernizate/recondiţionate; 

 număr de kilometri piste pentru biciclişti şi roleri amenajate; 

 crearea unei infrastructuri diversificate destinată petrecerii timpului liber. 

Sustenabilitate 

Implementarea proiectului propus conduce la îndeplinirea cerinţelor de dezvoltare economică şi socială 
sustenabile, prin creşterea standardului de viaţă şi a calităţii vieţii locuitorilor Oraşului, prin prisma dezvoltării 
infrastructurii necesare petrecerii timpului liber. De asemenea, din punct de vedere financiar, infrastructura 
nou creată va fi administrată de către Primăria Oraşului, generând venituri suplimentare la nivelul bugetului 
local, atât prin încasarea taxelor şi a impozitelor, cât şi prin creşterea atractivităţii Oraşului pentru potenţialii 
investitor. 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 
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Denumire prioritate 
strategică 

Ps 40: Amenajarea, reabilitarea, modernizarea parcurilor de distracţii, a celor acvatice, ş.a 

Scop 

Prioritatea strategică vizează amenajarea, reabilitarea şi modernizarea parcurilor de distracţii, a parcurilor 
acvatice, ş.a, în vederea susţinerii investiţiilor destinate petrecerii timpului liber, având ca principale efecte 
creşterea nivelului de trai şi a calităţii vieţii prin prisma diversificării infrastructurii recreaţionale existentă la 
nivelul Oraşului.  

Context 

Necesitatea amenajării, reabilitării şi modernizării parcurilor de distracţii, a parcurilor acvatice, ş.a derivă din 
importanţa asigurării unei infrastructuri recreaţionale diversificată, urmărind crearea unui cadru social optim 
pentru petrecerea timpului liber. Proximitatea Municipiului Bucureşti şi a Municipiului Târgovişte constituie 
un mediu propice amenajării de parcuri de distracţii şi parcuri acvatice, în special în contextul extinderii zonei 
metropolitane a Capitalei. Principalele efecte sunt legate de creşterea calităţii vieţii, crearea de noi locuri de 
muncă pentru localnici, creşterea gradului de atractivitate a Oraşului, diversificarea activităţilor ce se pot 
desfăşura în cadrul acesteia, precum şi de creşterea atractivităţii turistice a zonei. 

Activităţi 
principale 

 amenajarea/reabilitarea/modernizarea parcurilor de distracţii; 
 amenajarea/reabilitarea/modernizarea parcurilor acvatice; 
 amenajarea/reabilitarea/modernizarea piscinelor şi bazinelor de înot; 
 amenajarea/reabilitarea/modernizarea a altor zone de agrement dezvoltate preponderent prin încheierea 

unui parteneriat public-privat. 

Posibili parteneri organizaţii aparţinând mediului privat 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   
 fonduri guvernamentale   
 atragerea de investitori   
 credit - furnizor 
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Rezultate urmărite 

 număr de parcuri de distracţii amenajate/reabilitate/modernizate; 

 număr de parcuri acvatice amenajate/reabilitate/modernizate; 

 număr de piscine şi/sau bazine de înot amenajate/reabilitate/modernizate; 

 număr de locuitori deserviţi de facilităţile amenajate/reabilitate/modernizate; 

 număr de obiective de infrastructură amenajate/reabilitate/modernizate 

 crearea unei infrastructuri diversificate destinată petrecerii timpului liber. 

Sustenabilitate 

Implementarea proiectului propus conduce la îndeplinirea cerinţelor de dezvoltare economică şi socială 
sustenabile, prin creşterea standardului de viaţă şi a calităţii vieţii locuitorilor Oraşului, prin prisma dezvoltării 
infrastructurii recreaţionale. De asemenea, din punct de vedere financiar, infrastructura nou creată va fi 
administrată fie de către Primăria Oraşului, generând venituri suplimentare la nivelul bugetului local, atât prin 
încasarea taxelor de intrare şi a impozitelor, cât şi prin creşterea atractivităţii Oraşului pentru potenţialii 
investitori, dar şi pentru vizitatori. Totodată, dezvoltarea infrastructurii specifice va contribui la creşterea 
numărului de locuri de muncă, la crearea de valoare adăugată la nivel local şi la creşterea puterii de cumpărare 
a locuitorilor. 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 
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Denumire prioritate 
strategică 

Ps 41: Amenajarea, reabilitarea, modernizarea altor facilităţi de petrecere a timpului liber 

Scop 

Prioritatea strategică vizează amenajarea, reabilitarea şi modernizarea altor facilităţi de petrecere a timpului 
liber, în vederea susţinerii investiţiilor în infrastructura recreaţională, având ca principale efecte dezvoltarea 
unor alternative viabile de atragere a vizitatorilor, crearea de noi locuri de muncă, respectiv diversificarea 
potenţialului economic şi recreaţional local.  

Context 

Necesitatea amenajării, reabilitării şi modernizării altor facilităţi de petrecere a timpului liber, ş.a derivă din 
importanţa asigurării unei infrastructuri recreaţionale diversificate, urmărind crearea unui cadru social optim 
pentru petrecerea timpului liber. Principalele efecte sunt legate de creşterea calităţii vieţii, creşterea gradului de 
atractivitate a Oraşului, diversificarea activităţilor ce se pot desfăşura în cadrul acestuia, precum şi de 
creşterea atractivităţii turistice a zonei. 

Activităţi 
principale 

 amenajarea/reabilitare/modernizarea spaţiilor destinate camping-ului; 

 amenajarea/reabilitarea/modernizarea altor spaţii publice destinate petrecerii timpului liber. 

Posibili parteneri organizaţii aparţinând mediului privat 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 
 număr de spaţii publice destinate petrecerii timpului liber amenajate/reabilitate/modernizate; 

 număr de locuitori deserviţi de facilităţile de petrecere a timpului liber; 

 crearea unei infrastructuri diversificate destinată petrecerii timpului liber. 
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Sustenabilitate 

Implementarea proiectului propus conduce la îndeplinirea cerinţelor de dezvoltare economică şi socială 
sustenabile, prin creşterea standardului de viaţă şi a calităţii vieţii locuitorilor Oraşului, prin prisma dezvoltării 
infrastructurii recreaţionale. De asemenea, din punct de vedere financiar, infrastructura nou creată va fi 
administrată fie de către Primăria Oraşului, generând venituri suplimentare la nivelul bugetului local, atât prin 
încasarea taxelor de intrare şi a impozitelor, cât şi prin creşterea atractivităţii Oraşului pentru potenţialii 
investitori, dar şi pentru vizitatori. Totodată, dezvoltarea infrastructurii specifice va contribui la creşterea 
numărului de locuri de muncă, la crearea de valoare adăugată la nivel local şi la creşterea puterii de cumpărare 
a locuitorilor. 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 

 

13. Os 18: Promovarea măsurilor de informare şi conştientizare socială la nivelul Oraşului, în perioada 2014 – 2020; 

 

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 42: Dezvoltarea de campanii privind informarea şi conştientizarea socială 

Scop 
Prioritatea strategică vizează dezvoltarea de campanii în vederea promovării măsurilor  de informare şi 
conştientizare socială, cu scopul creşterii responsabilizării sociale în domenii de maximă importanţă în ceea ce 
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priveşte politica socială şi de coeziune la nivel naţional şi european. 

Context 

Necesitatea dezvoltării de campanii privind informarea şi conştientizarea socială derivă din importanţa 
promovării valorilor sociale, în vederea sprijinirii grupurilor vulnerabile, realizării demersurilor necesare în 
direcţia promovării incluziunii sociale, a siguranţei şi a securităţii sociale, a dialogului social, a dezvoltării 
durabile, a egalităţii de şanse şi de tratament, ş.a.  Principalele efecte sunt legate de creşterea calităţii vieţii, de 
îmbunătăţirea standardului de viaţă, de promovarea principiilor de echitate şi incluziune socială, de 
responsabilizarea socială a membrilor comunităţii locale. 

Activităţi principale 

 organizarea de campanii de informare şi conştientizare socială privind sprijinirea grupurilor vulnerabile; 

 organizarea de campanii de informare şi conştientizare socială privind promovarea principiului egalităţii de 
şanse; 

 organizarea de campanii de informare şi conştientizare socială privind dezvoltarea culturii ecologice; 

 organizarea de campanii de informare şi conştientizare socială privind dezvoltarea durabilă; 

 organizarea de campanii de informare şi conştientizare socială privind îmbătrânirea activă. 

Posibili parteneri Consiliul Judeţean Dâmboviţa, ONG-uri cu activitate relevantă în domeniu 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 
 număr de beneficiari direcţi ai campaniilor de informare şi conştientizare socială privind sprijinirea 

grupurilor vulnerabile; 

 număr de beneficiari direcţi ai campaniilor de informare şi conştientizare socială privind promovarea 
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principiului egalităţii de şanse; 

 număr de beneficiari direcţi ai campaniilor de informare şi conştientizare socială privind dezvoltarea culturii 
ecologice; 

 număr de beneficiari direcţi ai campaniilor de informare şi conştientizare socială privind dezvoltarea 
durabilă; 

 număr de beneficiari direcţi ai campaniilor de informare şi conştientizare socială privind îmbătrânirea 
activă; 

 număr de campanii de informare şi conştientizare organizate; 

 promovarea valorilor sociale în vederea responsabilizării sociale. 

Sustenabilitate 

Implementarea proiectului propus conduce la îndeplinirea cerinţelor de dezvoltare economică şi socială 
sustenabile, prin creşterea nivelului de instruire şi conştientizare a populaţiei cu privire la aspecte critice ale 
politicii de coeziune socială la nivel european şi/sau naţional. De asemenea, din punct de vedere financiar, 
ansamblul activităţilor, concretizate în organizarea campaniilor de informare şi conştientizare socială, vor fi 
susţinute de la bugetul local şi vor genera beneficii sociale, în planul responsabilizării sociale a cetăţenilor. 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 
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 DS 3: Perspective de dezvoltare ecologică durabilă 

13.9.1. OS 7: Creşterea preocupărilor în direcţia protecţiei mediului şi a valorificării resurselor naturale de la nivelul 
Oraşului în perioada 2014-2020 pentru a susţine procesul dezvoltării ecologice 

 

14. Os 17: Crearea premiselor în vederea utilizării raţionale a consumurilor de resurse naturale în perioada 2014-
2020 la nivelul Oraşului  

 

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 43: Realizarea de investiţii în prevenirea şi combaterea degradării naturale şi antropice a mediului 

Scop 
Prioritatea strategică vizează realizarea de investiţii în prevenirea şi combaterea degradării naturale şi antropice 
a mediului, în vederea valorificării resurselor naturale şi reducerii poluării, cu scopul atingerii dezideratului de 
dezvoltare ecologică durabilă. 

Context 

Necesitatea direcţionării investiţiilor în prevenirea şi combaterea degradării naturale şi antropice a mediului 
derivă din importanţa raţionalizării consumurilor de resurse naturale şi minimizării impactului activităţilor 
antropice asupra mediului, premise ale asigurării unei dezvoltări ecologice durabile. Având în vederea nivelul 
din ce în ce mai ridicat al poluării care impactează negativ şi, uneori ireversibil mediul, implementarea unor 
măsuri de prevenire şi combatere a degradării mediului se dovedeşte a fi cea mai bună alternativă pentru 
asigurarea unei utilizări cât mai îndelungate, eficiente şi durabile, a resurselor naturale şi antropice de care 
dispune Oraşul. 

Activităţi principale 
 dezvoltarea/sprijinirea programelor de combatere a degradării solului; 

 dezvoltarea/sprijinirea măsurilor active de combatere a poluării atmosferice; 
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 dezvoltarea/sprijinirea măsurilor active de combatere a poluării hidrosferice. 

Posibili parteneri Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Administraţia Fondului de Mediu 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 
 număr de programe de combatere a degradării mediului; 

 număr de beneficiari direcţi ai programelor de combatere a degradării mediului; 

 asigurarea unui nivel sporit de protecţie a mediului înconjurător. 

Sustenabilitate 
Implementarea proiectelor propuse conduce la îndeplinirea cerinţelor de dezvoltare economică şi ecologică 
durabilă, prin prisma valorificării patrimoniului natural şi reducerii costurilor poluării, aspecte care 
influenţează pozitiv fluxul de venituri şi cheltuieli de la nivelul Primăriei.  

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 
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Denumire prioritate 
strategică 

Ps 44: Amenajarea de iazuri, bălţi pentru pescuit şi a altor modalităţi de management controlat al 
resurselor naturale 

Scop 
Prioritatea strategică vizează amenajarea de iazuri, bălţi pentru pescuit şi a altor modalităţi de management 
controlat al resurselor naturale în vederea valorificării acestora, cu scopul atingerii dezideratului de dezvoltare 
ecologică durabilă. 

Context 

Necesitatea amenajării de iazuri, bălţi pentru pescuit şi a altor modalităţi de management controlat al 
resurselor naturale derivă din importanţa exploatării raţionale şi controlate a resurselor naturale, premisă a 
asigurării unei dezvoltări ecologice durabile. Având în vedere potenţialul ridicat de care dispune Oraşul, în 
vederea realizării unei îmbinări armonioase între consumul de resurse şi gestionarea eficientă a acestora pot fi 
propuse o serie de direcţii în acest sens, precum dezvoltarea serviciilor agroturistice prin prisma amenajării 
bălţilor pentru pescuit, a iazurilor, etc. 

Activităţi principale 
 amenajarea iazurilor, bălţilor, şi a altor modalităţi de management controlat al resurselor naturale; 

 amenajarea pepinierelor agricole şi piscicole. 

Posibili parteneri Consiliul Judeţean Dâmboviţa, agenţi economici 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 
 număr de iazuri, bălţi şi/sau alte modalităţi de management controlat al deşeurilor aplicate; 

 număr de pepiniere agricole şi piscicole amenajate. 

Sustenabilitate Implementarea proiectelor propuse conduce la îndeplinirea cerinţelor de dezvoltare economică şi ecologică 
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durabilă, prin prisma valorificării patrimoniului natural şi raţionalizării consumurilor de resurse, aspecte care 
influenţează pozitiv fluxul de venituri şi cheltuieli de la nivelul Primăriei.  

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 

 

15. Os 18: Promovarea valorificării surselor regenerabile de energie la nivelul Oraşului, în perioada 2014 – 2020 

 

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 45: Dezvoltarea capacităţii de producţie a energiei din surse solare 

Scop 
Prioritatea strategică vizează dezvoltarea capacităţii de producţie a energiei din surse solare în vederea 
valorificării potenţialului energetic regenerabil de care dispune Oraşul, cu scopul asigurării independenţei şi 
eficienţei energetice pentru consumatorii publici aflaţi în subordinea Primăriei, şi numai. 

Context 

Necesitatea dezvoltării capacităţii de producţie a energiei din surse solare derivă din oportunitatea valorificării 
poziţionării geografice a Oraşului din punct de vedere al potenţialului solar deţinut, contribuind totodată la 
reducerea impactului negativ al poluării asupra mediului. Având în vedere potenţialul energetic ridicat de care 
dispune Oraşul, pot fi propuse o serie de direcţii care să conducă la raţionalizarea consumului de resurse 
energetice, la asigurarea independenţei energetice a instituţiilor publice, la diminuarea costurilor cu energia, şi 
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la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenită din sectorul energetic. 

Activităţi principale 

 înfiinţarea de parcuri fotovoltaice; 

 asigurarea independenţei energetice a clădirilor aparţinând autorităţilor publice, prin dotarea acestora cu 
centrale fotovoltaice pentru consum propriu; 

 asigurarea independenţei energetice a iluminatului public din localitate, prin ataşarea la sistemul de 
iluminat a modulelor fotovoltaice. 

Posibili parteneri Consiliul Judeţean Dâmboviţa, investitori privaţi 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 

 număr de parcuri fotovoltaice înfiinţate; 

 puterea instalată a capacităţilor de generare a energiei din surse regenerabile; 

 număr de clădiri dotate cu sisteme independente de generare a energiei;  

 număr de kilometri ai reţelei de iluminat public dotată cu module fotovoltaice. 

Sustenabilitate 

Implementarea proiectelor propuse conduce la îndeplinirea cerinţelor de dezvoltare economică şi ecologică 
durabilă, pe baza valorificării poziţiei geografice a Oraşului, din punct de vedere al radiaţiei solare, 
implementarea priorităţii strategice făcând posibilă reducerea consumurilor de resurse energetice tradiţionale, 
creşterea gradului de independenţă energetică la nivelul instituţiilor publice, reducerea nivelului emisiilor de 
gaze cu efect de seră, reducerea costurilor cu energia furnizată din surse convenţionale. Din punct de vedere 
financiar, implementarea priorităţii poate genera beneficii la nivelul autorităţii publice locale, fie ca urmare a 
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economiilor rezultate în urma reducerii consumului de energie din surse convenţionale, fie ca urmare a 
valorificării certificatelor verzi şi a furnizării energiei electrice în SEN (în situaţia în care se optează pentru 
înfiinţarea de parcuri fotovoltaice). 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 

 

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 46: Dezvoltarea capacităţii de producţie a energiei din surse eoliene 

Scop 
Prioritatea strategică vizează dezvoltarea capacităţii de producţie a energiei din surse eoliene în vederea 
valorificării potenţialului energetic regenerabil de care dispune Oraşul, cu scopul asigurării independenţei şi 
eficienţei energetice la nivel local şi regional. 

Context 

Necesitatea dezvoltării capacităţii de producţie a energiei din surse eoliene derivă din oportunitatea valorificării 
poziţionării geografice a Oraşului din punct de vedere al potenţialului eolian deţinut, contribuind totodată la 
reducerea impactului negativ al poluării asupra mediului. Având în vedere potenţialul energetic ridicat de care 
dispune Oraşul, pot fi propuse o serie de direcţii care să conducă la raţionalizarea consumului de resurse 
energetice, la asigurarea independenţei energetice a instituţiilor publice, la diminuarea costurilor cu energia, şi 
la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenită din sectorul energetic. 
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Activităţi principale  înfiinţarea de ferme eoliene. 

Posibili parteneri Consiliul Judeţean Dâmboviţa, investitori privaţi 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 
 număr de ferme eoliene înfiinţate; 

 puterea instalată a capacităţilor de generare a energiei din surse regenerabile. 

Sustenabilitate 

Implementarea proiectelor propuse conduce la îndeplinirea cerinţelor de dezvoltare economică şi ecologică 
durabile, pe baza valorificării poziţiei geografice a Oraşului, din punct de vedere al potenţialului eolian, 
implementarea priorităţii strategice făcând posibilă reducerea consumurilor de resurse energetice tradiţionale, 
creşterea gradului de independenţă energetică la local şi regional, reducerea nivelului emisiilor de gaze cu efect 
de seră, reducerea costurilor cu energia furnizată din surse convenţionale. Din punct de vedere financiar, 
implementarea priorităţii poate genera beneficii la nivelul autorităţii publice locale ca urmare a valorificării 
certificatelor verzi şi a furnizării energiei electrice în SEN. 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 
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Denumire prioritate 
strategică 

Ps 47: Dezvoltarea capacităţii de producţie a energiei din biomasă şi biogaz 

Scop 
Prioritatea strategică vizează dezvoltarea capacităţii de producţie a energiei din biomasă şi biogaz, în vederea 
valorificării potenţialului energetic regenerabil de care dispune Oraşul, cu scopul asigurării independenţei şi 
eficienţei energetice la nivel local şi regional. 

Context 

Necesitatea dezvoltării capacităţii de producţie a energiei din biomasă şi biogaz derivă din oportunitatea 
valorificării poziţionării geografice a Oraşului din punct de vedere al biomasei, contribuind totodată la 
reducerea impactului negativ al poluării asupra mediului. Având în vedere potenţialul energetic ridicat de care 
dispune Oraşul, pot fi propuse o serie de direcţii care să conducă la raţionalizarea consumului de resurse 
energetice, la asigurarea independenţei energetice a instituţiilor publice, la diminuarea costurilor cu energia, şi 
la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenită din sectorul energetic. 

Activităţi principale  înfiinţarea de instalaţii de cogenerare a energiei pe bază de biomasă/biogaz 

Posibili parteneri Consiliul Judeţean Dâmboviţa, investitori privaţi 

Buget estimat 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Surse posibile de 
finanţare 

 număr de instalaţii de cogenerare a energiei pe bază de biomasă/biogaz înfiinţate; 

 puterea instalată a capacităţilor de generare a energiei din surse regenerabile. 

Rezultate urmărite Implementarea proiectelor propuse conduce la îndeplinirea cerinţelor de dezvoltare economică şi ecologică 
durabile, pe baza valorificării poziţiei geografice a Oraşului, din punct de vedere al potenţialului de cogenerare 
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a energiei pe bază de biomasă/biogaz, implementarea priorităţii strategice făcând posibilă reducerea 
consumurilor de resurse energetice tradiţionale, creşterea gradului de independenţă energetică la local şi 
regional, reducerea nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea costurilor cu energia furnizată din 
surse convenţionale. Din punct de vedere financiar, implementarea priorităţii poate genera beneficii la nivelul 
autorităţii publice locale, fie ca urmare a economiilor rezultate în urma reducerii consumului de energie din 
surse convenţionale, fie ca urmare a valorificării certificatelor verzi şi a furnizării energiei electrice în SEN (în 
situaţia în care se optează pentru înfiinţarea de parcuri fotovoltaice). 

Sustenabilitate 
 Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 înfiinţarea de ferme eoliene. 
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16. Os 19: Promovarea acţiunilor ce vizează obţinerea eficienţei energetice la nivelul Oraşului, în perioada 2014 – 2020 
 

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 48: Eficientizarea energetică a clădirilor aparţinând instituţiilor publice 

Scop 
Prioritatea strategică vizează implementarea unor măsuri de eficientizare energetică a clădirilor aparţinând 
instituţiilor publice, în vederea reducerii consumului de energie, cu scopul atingerii dezideratului de dezvoltare 
ecologică durabilă. 

Context 

Necesitatea eficientizării energetice a clădirilor aparţinând instituţiilor publice derivă din importanţa reducerii 
cheltuielilor cu energia şi optimizării comportamentului consumatorilor în raport cu sursele de energie 
convenţionale, în vederea disponibilizării unor resurse financiare, ce pot fi alocate în direcţia implementării 
altor proiecte ce vizează dezvoltarea locală a Oraşului. 

Activităţi principale 

 efectuarea de audituri energetice la nivelul consumatorilor publici de energie; 

 elaborarea şi aplicarea unor modele integrate de optimizare a costurilor cu iluminatul clădirilor aparţinând 
autorităţilor publice; 

  elaborarea planurilor de optimizare a consumurilor şi de prevenire a risipei de energie. 

Posibili parteneri Consiliul Judeţean Dâmboviţa, investitori privaţi 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite  număr de clădiri auditate energetic; 
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 reduceri de cheltuieli obţinute în urma aplicării măsurilor de eficientizare energetică a instituţiilor publice. 

Sustenabilitate 
Implementarea proiectelor propuse conduce la îndeplinirea cerinţelor de dezvoltare economică şi ecologică 
durabile, prin prisma adoptării unor măsuri de eficientizare energetică, cu impact pozitiv asupra veniturilor 
încasate de către instituţiile publice prin prisma realizării de economii la nivelul bugetului propriu. 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 

 

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 49: Reabilitarea termică a instituţiilor publice şi a locuinţelor 

Scop 
Prioritatea strategică vizează implementarea unor proiecte de reabilitare termică a instituţiilor publice şi a 
locuinţelor, în vederea reducerii consumurilor energetice, şi a protecţiei acestora împotriva degradării provocată 
de factorii de mediu 

Context 

Necesitatea adoptării unor măsuri de reabilitare termică a instituţiilor publice şi a locuinţelor derivă din faptul 
că majoritatea construcţiilor amplasate pe teritoriul Oraşului sunt relativ vechi, fiind degradate din cauza 
acţiunii factorilor de mediu. Apariţia şi larga proliferare a materialelor izolatoare (polistiren expandat, etc.) a 
favorizat extinderea anvelopărilor, ca soluţie de reducere a pierderilor energetice ale clădirilor şi de protecţie a 
faţadelor exterioare faţă de acţiunea factorilor de mediu. 
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Activităţi principale 
   anveloparea termică a instituţiilor publice 

   anveloparea termică a locuinţelor populaţiei 

Posibili parteneri - 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 
  număr de instituţii publice anvelopate termic; 
 număr de locuinţe anvelopate termic; 
 suprafaţa de construcţii anvelopată termic. 

Sustenabilitate 

Implementarea proiectelor propuse conduce la îndeplinirea cerinţelor de dezvoltare economică şi ecologică 
durabile, prin prisma reducerea costurilor cu energia, ca urmare a diminuării pierderilor energetice datorate 
lipsei de etanşeitate a clădirilor. Totodată, implementarea proiectelor are rolul de a atenua procesul de 
degradare a construcţiilor sub influenţa factorilor climatici. Din punct de vedere financiar, implementarea 
priorităţii strategice se reflectă în reducerea costurilor cu energia, respectiv cu reparaţiile şi consolidările 
construcţiilor anvelopate. 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia de Dezvoltare Durabilă a României 2014-2020          
 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  
 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 
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Denumire prioritate 
strategică 

Ps 50: Optimizarea consumurilor energetice în cadrul instituţiilor publice 

Scop 
Prioritatea strategică vizează optimizarea consumului energetic în cadrul instituţiilor publice, cu scopul 
atingerii dezideratului de dezvoltare ecologică durabilă, prin prisma reducerii cheltuielilor ocazionate de 
furnizarea diferitelor tipuri de energie către instituţiile publice, în calitate de furnizori. 

Context 

Necesitatea optimizării consumului energetic în cadrul  instituţiilor publice derivă din avantajele ce decurg din 
implementarea unei astfel de priorităţi strategice şi anume: reducerea costurilor, alinierea la priorităţile 
strategice ale Uniunii Europene în domeniul utilizării raţionale a resurselor, alinierea la priorităţile naţionale în 
domeniul eficienţei energetice. 

Activităţi principale 
 optimizarea planurilor tarifare de furnizare a energiei electrice şi termice; 

 monitorizarea consumurilor de energie la nivelul instituţiilor publice; 

 schimbarea surselor de iluminat şi încălzire cu surse economice de energie. 

Posibili parteneri - 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite 
  număr de instituţii optimizate din punct de vedere al costurilor; 

 excedentul de resurse financiare rezultat în urma optimizărilor. 

Sustenabilitate Implementarea proiectelor propuse conduce la îndeplinirea cerinţelor de dezvoltare economică şi ecologică 
durabile, prin prisma optimizării consumului de energie din cadrul instituţiilor publice, impactând pozitiv 
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bugetul local, prin înregistrarea unor cheltuieli mai reduse cu energia. 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 

 

 Os 20: Valorificarea măsurilor care vizează decontaminarea siturilor poluate la nivelul Oraşului, în perioada 2014 – 
2020 

 

Denumire prioritate 
strategică 

Ps 51: Dezvoltarea de soluţii pentru decontaminarea siturilor poluate 

Scop 
Prioritatea strategică vizează dezvoltarea de soluţii pentru decontaminarea siturilor poluate, în scopul atingerii 
dezideratului de dezvoltare ecologică durabilă, limitării impactului negativ al deşeurilor asupra mediului şi 
reintroducerii siturilor contaminate în circuitul agricol sau civil. 

Context 

Necesitatea dezvoltării de soluţii privind decontaminarea siturilor poluate derivă din avantajele care decurg din 
realizarea unei astfel de investiţii, şi anume: reducerea poluării şi a efectelor negative ale acesteia, creşterea 
atractivităţii turistice a Oraşului, crearea unui mediu propice atragerii investiţiilor, recondiţionarea unor 
terenuri aparţinând instituţiilor publice în scopul transformării acestora în surse generatoare de valoare 
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adăugată. 

Activităţi principale 
 executarea de lucrări speciale de decontaminare şi eliminare a resturilor menajere şi vegetale; 

 executarea de lucrări de fertilizare a solului şi de reducere chimică a substanţelor poluante.  

Posibili parteneri Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Surse posibile de 
finanţare 

 fonduri europene nerambursabile   

 fonduri guvernamentale   

 atragerea de investitori   

 credit - furnizor 

Rezultate urmărite   număr de situri decontaminate. 

Sustenabilitate 
Implementarea proiectelor propuse conduce la îndeplinirea cerinţelor de dezvoltare economică şi ecologică 
durabile, prin prisma valorificării patrimoniului natural, reducerii impactului poluării asupra mediului şi 
identificării unor modalităţi de valorificare economică a terenurilor contaminate. 

Coerenţa cu 
politicile naţionale, 
regionale, judeţene 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020  

Încadrarea în 
Strategia de 
Dezvoltare Locală 

 Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Judeţului Dâmboviţa 2012-2020 
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PARTEA VI: ELEMENTE DE AVANTAJ COMPETITIV ŞI REDUCERE A 
DECALAJELOR DE DEZVOLTARE  

 

Având în vedere competitivitatea ridicată existentă la nivelul Oraşelor din 
Judeţul Dâmboviţa, este necesară valorificarea avantajului competitiv al fiecărei zone, 
în vederea alinierii acestora la standardele europene şi a dezvoltării capacităţii de 
răspuns la constrângerile de natură endogenă şi exogenă. Elementele de avantaj 
competitiv, dar şi acţiunile concrete de obţinere şi consolidare a acestora vor fi 
evidenţiate în secţiunile următoare. 

 

9.1 Avantajul competitiv al Oraşului Răcari la nivelul microregiunii din 
care face parte 

 

Avantajul competitiv perceput la nivelul autorităţilor publice locale reprezintă 
un atu pe care îl posedă o anumită instituţie publică la un moment dat în raport cu 
instituţiile similare, determinând şi influenţând performanţa acesteia.  

Avantajul competitiv decurge din mai multe surse: furnizarea unor servicii 
către cetăţeni cu costuri mai mici în raport cu concurenţa, furnizarea unor servicii 
publice cu un nivel calitativ incomparabil sau într-un termen mult mai scurt decât 
instituţiile similare, furnizarea unor servicii adiţionale cetăţenilor, valorificarea zonei 
geografice, stabilirea unor relaţii parteneriale cu membrii comunităţii locale, etalarea 
unui nivel de pro-activitate ridicat în raport cu necesităţile implicite şi explicite ale 
membrilor comunităţii locale. 

Totodată, apreciem că la nivelul unei localităţi din mediul urban, cum este şi 
cazul Oraşului Răcari, avantajul competitiv poate îmbrăca trei forme principale: 

• Avantajul dominării prin costuri (nivelul taxelor şi impozitelor este mai 
scăzut decât în localităţile similare, costurile operaţionale ale administraţiei 
publice sunt mai scăzute datorită aplicării unor modalităţi de optimizare a 
consumurilor energetice şi de resurse, sau datorită unei mai bune 
dimensionări a personalului în raport cu necesităţile; veniturile 
administraţiei publice sunt mai ridicate, datorită unei mai bune valorificări 
economice a activelor de care dispune, sistemele de colectare a veniturilor 
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bugetare au o acurateţe mai ridicată; eficienţa şi eficacitatea alocării 
fondurilor este superioară, datorită unui management public mai eficient, 
administraţia obţinând fie rezultate similare cu cele ale altor administraţii 
publice, cu resurse financiare mai puţine, fie rezultate superioare cu 
acelaşi consum de resurse, etc.); 

• Avantajul prin diferenţiere (furnizarea unei game de servicii mai 
diversificată pentru cetăţeni, existenţa unor tehnologii superioare de 
gestiune a relaţiei cu contribuabilii sau cu cetăţenii, existenţa unui timp de 
furnizare a serviciilor publice mai redus, eventual în condiţii calitative 
superioare sau comparabile, practicarea unui management public 
participativ, etc. ); 

• Avantajul prin focalizare (direcţionarea majoritară a investiţiilor către un 
domeniu considerat esenţial pentru dezvoltarea economică, socială şi 
ecologică rapidă a localităţii şi a comunităţii locale ) 

Oraşul Răcari îşi propune, profitând şi de proximitatea Municipiului Târgovişte, 
prin viziunea managerială promovată la nivelul administraţiei publice locale, să îmbine 
elemente aparţinând primelor două categorii de avantaj competitiv, astfel încât să 
devină un pol de competitivitate locală pentru toate localităţile aparţinând spaţiului 
urban al Judeţului Dâmboviţa.  

Astfel, instituţiile publice vor putea face faţă forţelor competitive existente la 
nivelul administraţiei publice locale. 

Pe de altă parte, în definirea avantajului competitiv, trebuie avuţi în vedere 
aşa-numiţii determinanţi ai competitivităţii, care alcătuiesc modelul lui Porter de 
analiză strategică a mediului concurenţial, respectiv: dotarea cu factori de producţie şi 
tehnologie, condiţiile cererii de servicii publice, industriile furnizoare şi cele adiacente, 
strategia instituţiei, structura şi rivalităţile manifestate la nivelul administraţiei publice 
locale.  

Acestora li se adaugă şansa (climatul extern) şi acţiunile guvernamentale, care 
influenţează în mod direct comportamentul strategic în domeniul administrativ la 
nivel local. 

Pornind de la aceste consideraţii, apreciem faptul că la nivelul Oraşului Răcari 
implementarea măsurilor incluse în Strategia de Dezvoltare este de natură să genereze 
avantaj competitiv în ceea ce priveşte următoarele elemente: 
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9.2 Consolidarea avantajului competitiv  

 

Deţinerea elementelor de avantaj competitiv nu este suficientă, decât în 
situaţia în care aceste elemente sunt asociate cu un set de acţiuni concrete de 
consolidare a acestora, dat fiind faptul că există un nivel ridicat de concurenţă la 
nivelul Judeţului Dâmboviţa, ce poate determina apariţia unor situaţii imprevizibile 
care pot altera stabilitatea economică a Oraşului. În absenţa unei strategii de 
consolidare a avantajului competitiv, acesta poate fi pierdut cu uşurinţă, iar 
localitatea se poate confrunta cu înrăutăţiri ale determinanţilor factoriali (resursele 
umane, materiale, etc.), şi cu schimbări frecvente la toate nivelurile (social, economic, 
legislativ, ecologic, etc.), etc. 

Astfel, trebuie instituite o serie de acţiuni concrete de consolidare în vederea 
asigurării durabilităţii avantajului competitiv, aplicabile spre finalul perioadei 
acoperită prin prezenta Strategie, respectiv: 

 inovarea (noi sisteme de administraţie publică şi gospodărire a resurselor 
publice); 

 Orașul Răcari va înregistra cea mai înaltă rată de eficiență a utilizării 
fondurilor la nivelul Judeţului Dâmboviţa, dacă sunt implementate 
măsurile de optimizare, cost-control și asset management propuse prin 
Strategia de Dezvoltare Locală; 

 Orașul Răcari va înregistra cel mai înalt grad de independență 
energetică și de eficiență eneregtică la nivelul Judeţului Dâboviţa, dacă 
sunt implementate măsurile de valorificare a potențialului de producție a 
energiei din surse regenerabile și sunt aplicate măsurile de optimizare a 
consumurilor de energie; 

 Orașul Răcari va fi prima localitate la nivelul căreia este implementat cu 
rezultate satisfăcătoare un sistem complet funcțional de asset 
management și bugetare secvențială; 

 Orașul Răcari va fi cea mai dezvoltată localitate urbană de dimensiuni 
mici a Județului Dâmbovița din punct de vedere al infrastructurii și al 
serviciilor publice furnizate, dacă sunt implementate toate prioritățile 
strategice nominalizate în cadrul Strategiei de Dezvoltare. 
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 dezvoltarea activităţii de cercetare-dezvoltare în domeniul administraţiilor 
publice; 

 organizarea de campanii de informare şi conştientizare a locuitorilor şi a 
responsabililor cu implementarea politicilor publice cu privire la 
importanţa menţinerii avantajelor competitive existente la nivelul 
Oraşului;  

 responsabilizarea locuitorilor Oraşului cu privire la valorificarea 
avantajului competitiv deţinut; 

 organizarea de campanii de promovare a elementelor specifice Oraşului şi 
care constituie avantajul competitiv al acesteia; 

 valorificarea Strategiei de Dezvoltare Locală, prin implementarea 
proiectelor propuse. 

Consolidarea avantajului competitiv reprezintă acţiunea finală de asigurare a 
sustenabilităţii strategiei implementate şi este necesar a fi aplicată de către 
autorităţile publice locale în mod continuu şi consecvent în toate acţiunile şi deciziile 
cu impact strategic adoptate la nivel instituţional. 

 

 

***
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PARTEA VII: CONCLUZII 

 

Prin prezenta Strategie de Dezvoltare Locală s-a urmărit stabilirea 
principalelor direcţii strategice pe care Oraşul Răcari ar trebui să le urmeze în vederea 
creşterii competitivităţii acestuia, a atractivităţii zonei pentru dezvoltarea unui mediu 
de afaceri sustenabil, a valorificării potenţialului economic, ecologic şi social, a 
creşterii vizibilităţii şi a dobândirii unui avantaj competitiv durabil în raport cu 
celelalte localităţi similare în plan regional şi naţional 

De asemenea, Strategia de Dezvoltare Locală a fost elaborată urmărind 
componentele strategice, respectiv: misiune, obiective, opţiuni, resurse, termene şi 
avantaj competitiv, care au fost detaliate în cadrul părţilor aferente prezentului 
document.  

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a pornit de la diagnosticarea 
viabilităţii economice, ecologice şi sociale, pe de o parte şi, pe de altă parte, de la 
interpretarea studiului de percepţie a locuitorilor Oraşului cu privire la perspectivele 
de dezvoltare strategică, astfel: 

 analiza SWOT a Oraşului Răcari, prin intermediul căreia a fost 
diagnosticată viabilitatea economică, ecologică şi socială a zonei care a fost 
supusă analizei; prin realizarea acestui tip de analiză au fost conturate 
principalele puncte forte şi slabe, dar şi oportunităţile şi ameninţările 
corespunzătoare, generând premisele pe care se fundamentează direcţiile 
strategice viitoare; analiza a pornit de la datele concrete culese în teren şi 
prelucrate de specialişti cu experienţă în domeniul dezvoltării rurale 
strategice;  

 studiul privind percepţia locuitorilor Oraşului Răcari cu privire la 
priorităţile şi perspectivele de dezvoltare a relevat opinia cetăţenilor cu 
privire la principalele domenii în care ar trebui să se investească, la 
fenomenele negative care afectează puternic dezvoltarea economică, 
ecologică şi socială a zonei, la potenţialul de dezvoltare pe care această 
zonă îl are. 

Rezultatele evidenţiate pe de o parte de analiza diagnostic, iar, pe de altă 
parte, de studiul asupra percepţiei locuitorilor Oraşului au stat la baza fundamentării 
principalelor perspective de dezvoltare, respectiv, direcţiile strategice de dezvoltare 
economică durabilă, de dezvoltare ecologică durabilă şi de dezvoltare socială. Acestor 
direcţii strategice le-au fost asociate o serie de obiective strategice, cărora le-au fost 
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atribuite obiective specifice, iar obiectivelor specifice le-au fost asociate măsurile 
efective prin care se pot materializa aceste obiective. 

În vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală sunt necesare atât 
resurse umane (angajaţii de la nivelul autorităţilor publice, managementul implicat în 
elaborarea prezentei Strategii), cât şi resurse materiale, dar şi resurse financiare, a căror 
estimare la momentul actual prezintă un nivel ridicat de relativitate, dat fiind specificul 
administraţiilor publice locale din punct de vedere al predictibilităţii bugetelor disponibile  

Un element fundamental al Strategiei de Dezvoltare Locală este reprezentat de 
valorificarea avantajului competitiv pe care Oraşul Răcari îl poate obţine într-un 
interval de timp relativ scurt, în situaţia implementării măsurilor incluse în cadrul 
Strategiei, acesta fiind elementul cheie de diferenţiere al acestei Comune, în raport cu 
localităţi similare aparţinând Judeţului Dâmboviţa. 

De asemenea, prin intermediul prezentei Strategii de Dezvoltare Locală s-a 
urmărit identificarea unor căi concrete de acţiune care să concure la îndeplinirea 
misiunii de a asigura un nivel optim de dezvoltare economică, ecologică şi socială satelor 
aflate în componenţa Oraşului Răcari, prin sporirea nivelului de trai, animarea 
teritoriului, sporirea atractivităţii zonei pentru investitori şi dezvoltarea potenţialului 
economic, comercial, social, cultural, turistic şi educaţional al Oraşului în perioada 2014-
2020.   

Aşadar, Strategia de Dezvoltare Locală elaborată la nivelul Oraşului Răcari va 
avea un impact deosebit de favorabil asupra mediului economic, de afaceri, prin 
crearea unui mediu prielnic dezvoltării investiţiilor şi prin atragerea unor noi agenţi 
economici în zonă, respectiv prin crearea premiselor realizării unei dezvoltări 
economice durabile.  

De asemenea, elaborarea acesteia are un impact pozitiv şi asupra dezvoltării 
sociale prin crearea premiselor necesare petrecerii timpului liber, prin facilitarea 
integrării şomerilor şi a tinerilor pe piaţa forţei de muncă, prin creşterea nivelului de 
trai şi a calităţii vieţii.  

Pe de altă parte, obiectivele propuse vor impacta în mod favorabil şi mediul, 
prin încurajarea locuitorilor în vederea adoptării unei atitiduni pro-active privind 
demersurile de protecţie a mediului şi de valorificare a patrimoniului cultural şi 
natural. 

 Totodată, direcţiile strategice propuse urmăresc dezvoltarea economică şi 
ecologică a Oraşului Răcari, fără a împiedica însă capacitatea generaţiilor următoare de 
a-şi satisface propriile nevoi, respectând astfel conceptul de dezvoltare durabilă.   
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De asemenea, Strategia de Dezvoltare Locală constituie instrumentul de 
planificare pe baza căruia se va asigura progresul socio-economic al Oraşului Răcari, se 
vor anticipa/elimina posibilele abateri cauzate de o serie de situaţii neprevăzute, 
respectiv se vor adopta principalele măsuri care se vor concretiza în proiecte de 
dezvoltare locală. 

 

 

 

*** 

 

 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ                                                                                                 
A ORAŞULUI RĂCARI, JUDEŢUL DÂMBOVIȚA                                                                                                  

2014-2020 

 

Elaborator: S.C. Royal Tudor – S.R.L. 

C.U.I: 28395970   J15/312/2011 

Data:                    Martie 2016 

 

Reproducerea acestui material sau o oricăror părți componente fără 
acordul scris prealabil al S.C. Royal Tudor – S.R.L. și/sau al Orașului 
Răcari constituie încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală și se 
sancționează conform legislației naționale aplicabile. 


	I. Mesajul Primarului Oraşului Răcari către comunitatea locală şi către investitori
	CUPRINS
	LISTA TABELELOR
	LISTA FIGURILOR
	II. Fişa sintetică de prezentare a Oraşului Răcari
	III. Prezentarea scopului, misiunii şi viziunii asupra dezvoltării strategice a Oraşului Răcari în perioada 2014-2020
	Rezumat Executiv al Strategiei de Dezvoltare Locală a Oraşului Răcari
	Partea I: ANALIZA MULTICRITERIALĂ A SITUAŢIEI CURENTE A ORAŞULUI RĂCARI PE ORIZONTUL 2014 - 2020
	4.1 Prezentarea amplasamentului Oraşului Răcari din punct de vedere geografic şi fizic
	4.2  Coordonate definitorii ale Planului Urbanistic General (PUG) ale Oraşului Răcari
	4.3 Elemente de analiză a populaţiei
	4.3.1 Numărul şi structura populaţiei
	4.3.2. Analiza dinamicii populaţiei din punct de vedere al natalităţii, mortalităţii şi sporului natural
	4.3.3. Analiza pieţei locale a muncii şi a nivelului de şomaj la nivelul Oraşului Răcari

	4.4  Elemente de analiză a patrimoniului arhitectural şi cultural existent la nivelul Oraşului Răcari
	4.4.1 Identificarea şi prezentarea obiectivelor care fac parte din patrimoniul arhitectural al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional
	4.4.2. Identificarea şi prezentarea principalelor monumente istorice, muzee, clădiri cu rol şi impact cultural la nivelul Oraşului Răcari

	4.5 Elemente de analiză a resurselor disponibile
	4.5  Elemente de analiză a economiei locale
	4.6  Elemente de analiză a infrastructurii
	4.7.1. Analiza infrastructurii de transport
	4.7.2 Situaţia dotării tehnico-edilitare
	4.7.3 Analiza reţelei de comunicaţii

	4.8  Elemente de analiză a demersurilor privind protecţia mediului
	4.8.1 Analiza factorilor de mediu
	4.8.2. Analiza factorilor de risc
	4.8.3. Analiza zonelor verzi şi de agrement

	4.9.  Elemente de analiză a capacităţii instituţionale a Oraşului Răcari
	4.9.1. Situaţia investiţiilor realizate în teritoriu anterior elaborării strategiei şi sursele de finanţare a acestora
	4.9.2. Structura şi calificările aparatului propriu al Oraşului Răcari
	4.9.3. Prezentarea structurilor asociative în care Oraşul Răcari este membru


	PARTEA II: ANALIZA SWOT A POTENŢIALULUI DE DEZVOLTARE A ORAŞULUI RĂCARI
	2
	3
	4
	5
	5.1  Analiza SWOT la nivelul teritoriului
	5.2  Analiza SWOT la nivelul populaţiei
	5.3 Analiza SWOT la nivelul patrimoniului de mediu, arhitectural şi cultural
	5.4 Analiza SWOT la nivelul resurselor disponibile
	5.5 Analiza SWOT la nivelul economiei locale
	5.6 Analiza SWOT la nivelul infrastructurii
	5.7  Analiza SWOT la nivelul demersurilor privind protecţia mediului
	5.8  Analiza SWOT la nivelul capacităţii instituţionale

	PARTEA III: STUDIU DE ANALIZĂ A PERCEPŢIEI LOCUITORILOR ORAŞULUI RĂCARI PRIVIND PRIORITĂŢILE ŞI PERSPECTIVELE DE DEZVOLTARE LOCALĂ STRATEGICĂ
	3
	4
	5
	6
	6.1 Contextul economic şi social ce determină necesitatea elaborării studiului de percepţie a populaţiei Oraşului Răcari privind priorităţile şi perspectivele de dezvoltare locală
	6.2    Studiu pe bază de chestionare privind percepţia locuitorilor Oraşului Răcari privind priorităţile de dezvoltare locală
	3
	4
	5
	6
	6.2
	6.2.1 Prezentarea şi analiza detaliată a chestionarelor aplicate în teritoriu
	6.2.2 Analiza şi interpretarea rezultatelor chestionarelor aplicate în teritoriu
	6.2.3 Diagnosticarea viabilităţii rezultatelor studiului privind percepţia locuitorilor Oraşului Răcari cu privire la priorităţile şi perspectivele de dezvoltare locală strategică
	6.3 Recomandări şi direcţii viitoare de acţiune


	PARTEA IV: PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ A ORAŞULUI RĂCARI PE ORIZONTUL DE TIMP 2014 – 2020
	4
	5
	6
	7
	7.1 Perspective de dezvoltare economică durabilă
	7.1.1 Infrastructura şi transporturile
	7.1.1.1 Necesităţi şi perspective de dezvoltare a infrastructurii existente
	7.1.1.2 Oportunităţi de finanţare a investiţiilor în infrastructura rutieră de bază: (accesarea de fonduri europene nerambursabile, accesarea de fonduri guvernamentale, atragerea de investitori, finanţarea investiţiilor prin credit - furnizor)
	7.1.1.3 Oportunităţi de finanţare a investiţiilor în infrastructura de alimentare cu utilităţi (accesarea de fonduri europene nerambursabile, accesarea de fonduri guvernamentale, atragerea de investitori, finanţarea investiţiilor prin credit-furnizor
	7.1.1.4 Oportunităţi de finanţare a investiţiilor în dezvoltarea, extinderea şi modernizarea infrastructurii sociale de bază (unităţi de învăţământ, unităţi clinice, instituţii culturale, etc.)
	7.1.1.5 Oportunităţi de finanţare a investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii IT şi de telecomunicaţii
	7.1.1.6 Oportunităţi de finanţare a investiţiilor în instalarea, extinderea şi modernizarea sistemelor de iluminat public şi ornamental şi a sistemelor de supraveghere video

	7.1.2 Agricultura
	7.1.2.1 Necesităţi şi perspective de dezvoltare a sectorului agricol
	7.1.2.2 Oportunităţi de finanţare a investiţiilor în domeniul agricol (instalarea tinerilor fermieri, crearea şi sprijinirea grupurilor de producători, etc.)

	4
	5
	6
	7
	7.1
	7.1.3 Industria şi meşteşugurile
	7.1.3.1 Necesităţi şi perspective de dezvoltare a sectorului industrial şi meşteşugăresc
	7.1.3.2 Oportunităţi de finanţare a investiţiilor în dezvoltarea activităţilor productive, industriale, şi meşteşugăreşti

	7.1.4. Turismul şi agroturismul
	7.1.4.1. Necesităţi şi perspective de dezvoltare a sectorului turistic şi agroturistic
	7.1.4.2 Oportunităţi de finanţare a investiţiilor în dezvoltarea şi promovarea turismului şi agroturismului local


	7.2 Perspective de dezvoltare socială durabilă
	4
	5
	6
	7
	7.2
	7.2.1 Măsuri privind atragerea de investiţii, crearea de noi locuri de muncă şi reducerea şomajului
	7.2.2 Elemente de construire a culturii instituţionale şi a identităţii Oraşului Răcari
	7.2.3 Măsuri de promovare a incluziunii sociale şi a egalităţii de şanse
	7.2.4 Măsuri de animare a teritoriului şi promovare a dialogului social
	7.2.5 Oportunităţi de dezvoltare locală prin construcţia de parteneriate public-private (PPP)
	7.2.6 Asigurarea măsurilor de siguranţă şi securitate socială
	7.2.7 Oportunităţi de finanţare a investiţiilor destinate petrecerii timpului liber (parcuri acvatice, parcuri de distracţii, locuri de joacă, etc.)
	7.2.8  Dezvoltarea campaniilor privind informare şi conştientizarea socială

	7.3 Perspective de dezvoltare ecologică
	4
	5
	6
	7
	7.3
	7.3.1 Măsuri de utilizare raţională a consumurilor de resurse naturale
	7.3.2  Oportunităţi de finanţare a proiectelor ce vizează promovarea producerii energiei din surse regenerabile
	7.3.3 Opţiuni strategice de atingere a dezideratului de eficienţă energetică
	7.3.4.Oportunităţi de finanţare a proiectelor ce vizează decontaminarea siturilor poluate


	PARTEA V: RESURSE ALOCATE PENTRU OPERAŢIONALIZAREA                          STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ
	5
	6
	7
	8
	8.1 Resurse umane alocate pentru implementarea direcţiilor de dezvoltare strategică
	8.2 Resurse materiale şi financiare alocate pentru implementarea direcţiilor de dezvoltare strategică
	8.2.1  Resursele materiale utilizate pentru implementarea direcţiilor de dezvoltare strategică
	8.2.2 Propunere bugetare secvenţială

	8.3 Portofoliul proiectelor ce urmează a fi dezvoltate pe orizontul de timp 2014 - 2020

	PARTEA VI: ELEMENTE DE AVANTAJ COMPETITIV ŞI REDUCERE A DECALAJELOR DE DEZVOLTARE
	6
	7
	8
	9
	9.1 Avantajul competitiv al Oraşului Răcari la nivelul microregiunii din care face parte
	9.2 Consolidarea avantajului competitiv

	PARTEA VII: CONCLUZII

