
 

 

 

 

„PROIECT INTEGRAT DE REGENERARE URBANA SUD”,  
cod SMIS 125835 

 

 
 
Unitatea administrativ-teritorială ORASUL RACARI  implementează în calitate de beneficiar, proiectul 

„PROIECT INTEGRAT DE REGENERARE URBANA SUD”, cod SMIS 125835,  ca urmare a încheierii contractului 

de finanțare nr. 6731 din 25.02.2021 cu MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI 

ADMINISTRAŢIEI în calitate de Autoritate de Management, şi cu ORGANISMUL INTERMEDIAR AGENŢIA 

PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA, pe de altă parte. 

 

Proiectul „PROIECT INTEGRAT DE REGENERARE URBANA SUD”, cod SMIS 125835, este un  proiect finanţat 

prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și 

mijlocii, Prioritatea de investiții 9b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a 

comunitățilordefavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectiv specific 13.1 - Îmbunătăţirea calităţii vieţii 

populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România. 

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului este revitalizarea fizica, economica si sociala a unor 

comunitati marginalizate din orasul Racari, judetul Dambovita. 

In vederea delimitarii unor zone problematice din cadrul orasului, UAT Racari impreuna cu un furnizor de 

servicii au realizat o analiza a principalelor criterii care stau la baza declararii unei comunitati ca zona 

marginalizata/defavorizata. Astfel au fost aplicate chestionare unui numar total de 345 de persoane din 

anumite zone din localitatile Ghergani si Racari, cu scopul de a identifica zone cu deficiente in ceea ce priveste 

resursele umane, ocuparea sau locuirea. 

Rezultatele chestionarelor sunt urmatoarele: 

Racari: 

- 76 de gospodarii dintre care in 9 dintre ele exista un spatiu sub 15,33 mp/ fiecare locatar si in 67 exista peste 

15,33 mp/locatar. 

- dintre aceste gospodarii, 51 au baie in interior, 71 sunt din caramida/beton, 5 sunt din chirpici/paianta, 24 

sunt deteriorate, niciuna nu are apa sau canal si toate au electricitate. 

- total persoane 183, dintre care sub 6 ani - 1 persoana, intre 6 si 14 ani - 5 persoane, intre 14 si 18 - 4 

persoane, intre 18 si 64 - 120 de persoane si peste 64 - 53 persoane. 

- dintre aceste persoane, 23 au absolvit scoala primara, 45 scoala generala, 68 liceul, 15 scoala profesionala, 

3 postliceala, 13 au studii superioare si 2 nu au studii. Dintre cei cu 8 clase sau mai putin, 35 au varste de 

pana la 64 de ani. Cei care nu au fost luati in calcul sunt elevi sau studenti. 

- in ceea ce priveste statutul, 12 sunt elevi sau studenti, 64 sunt pensionari (dintre care 15 sub varsta de 64 de 

ani), 14 casnice, 3 persoane sunt intretinute din alte surse, 9 au alta situatie economica, iar 1 nu are ocupatie. 

- 76 de persoane sunt angajate (nu se stie cate persoane au contract de munca). 

Ghergani: 

- 31 de gospodarii dintre care in 7 dintre ele exista un spatiu sub 15,33 mp/ fiecare locatar si in 24 exista peste 

15,33 mp/locatar. 

 

 



 

- dintre aceste gospodarii 11 au baie in interior, 19 sunt din caramida/beton, 12 sunt din chirpici/paianta, 11 

sunt deteriorate, niciuna nu are apa sau canal si toate au electricitate. 

- total persoane 93, dintre care intre 14 si 18 ani - 3 persoane, intre 18 si 64 ani – 62 de persoane si peste 64 

ani - 28 de persoane. 

- dintre aceste persoane, 19 au absolvit scoala primara, 28 scoala generala, 38 liceul si 2 persoane au studii 

superioare. Dintre cei cu 8 clase sau mai putin, 21 au varste de pana la 64 de ani. Cei care nu au fost luati in 

calcul sunt elevi sau studenti. 

- in ceea ce priveste statutul, 7 sunt elevi sau studenti, 30 sunt pensionari (dintre care 2 sub varsta de 64 de 

ani) si 10 casnice. 

- 46 de persoane sunt angajate (nu se stie cate persoane au contract de munca). 

In vederea atenuarii disparitatilor intre zonele identificate si restul orasului sunt propuse mai multe investitii 

in infrastructura locala, realizate in cadrul unui proiect integrat. Aceste investitii vizeaza realizarea unei baze 

sportive in Racari, a unui parc in Racari, reabilitarea si modernizarea Scolii Gimnaziale Racari, reabilitarea 

unor drumuri. 

Proiectul se adreseaza mai multor categorii de persoane vulnerabile identificate in zonele defavorizate: 

- persoane cu nivel economic sub pragul saraciei 

- persoane cu nivel de educatie scazut 

- persoane cu dizabilitati sau boli cronice 

- persoane cu varsta sub 18 ani 

- persoane cu risc de excluziune sociala. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

1. Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea Scolii Gimnaziale Racari, in perioada de implementare 

a proiectului, dar nu mai tarziu de 31.12.2023. 

2. Reabilitarea a 6,296 km de strazi si realizarea sistemului de colectare si evacuare a apelor pluviale, în 

perioada de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de 31.12.2023. 

3. Amenajarea unei baze sportive in loc. Racari, în perioada de implementare a proiectului, dar nu mai târziu 

de 31.12.2023 

4. Amenajarea unui parc in Loc. Racari, în perioada de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de 

31.12.2023. 

 

Rezultatele proiectului 

1. Participantii la procesul educational în unitatea de infrastructura reabilitata 

Valoare la începutul implementarii proiectului : 307 

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului : 307 

Din care: persoane apartinând categoriilor vulnerabile 

Valoare la începutul implementarii proiectului : 125 

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului 125 

Din care: persoane cu dizabilitati 

Valoare la începutul implementarii proiectului 5 

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului 5 

 

2. Beneficiarii directi ai spatiilor publice urbane reabilitate 

Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 

Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului: 3254 

Din care: persoane apartinând categoriilor vulnerabile 



Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 

Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului: 20 

Din care: persoane cu dizabilitati 

Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 

Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului: 5 

 

3. Cladiri cu functii educationale modernizate/reabilitate/ extinse 

Valoare la începutul implementarii proiectului 0 

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului 1 

 

4. Lungimea drumurilor publice reabilitate 

Valoare la începutul implementarii proiectului 0 

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului 6,296 km 

 

5. Suprafata spatii verzi construite 

Valoare la începutul implementarii proiectului 0 

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului .500 mp 

 

6. Baze sportive construite 

Valoare la începutul implementarii proiectului 0 

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului : 1 

 

Locul de implementare a proiectului este Regiunea Sud Muntenia, jud. Dâmbovița, Orasul Racari: 

- Scoala Gimnaziala Racari - str. Ana Ipatescu, nr. 115; 

- Parcul Eroilor - str. Ana Ipatescu, nr. 157A; 

- Baza sportiva - str. Ana Ipatescu, nr. 155A; 

- Drumuri: 

- Str. Podul Barbierului; 

- Str. Postei; 

- Str Ilfovat;  

- Str. Orhideelor; 

- Str. Trandafirilor  

- Str. N. Popescu Racareanu;  

- Str. Filipeasca; 

- Str. Aleea Parcului;  

- Str. Al. Pompierilor;  

- Str. Oraca;  

- Str. Digului;  

- Str. Ing. Tudor Ion (fosta Libertatii); 

- Str. Industriilor; 

- Str. Aleea Nucilor;  

- Str. Florilor.  

 

Perioada de implementare a proiectului este de 97 luni respectiv între data 01.12.2015 și 31.12.2023. 

 

 

 



 

Valoarea totală: Valoarea totală a proiectului este de 25.479.414,78 lei, din care:  

- 22.791.761,63 lei  - valoarea totala eligibilă; 

-   19.372.997,39 lei  - valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR; 

-   2.962.929,01 lei  - valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național; 

-       455.835,23 lei  - valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului; 

-       2.687.653,15 lei  - valoarea neeligibilă inclusiv TVA. 

 

 

Date de contact beneficiar: UAT Orasul Racari, Str. Ana Ipatescu nr. 155, Oras Racari, judetul Dâmbovita, cod 

postal 137385, Romania, persoana de contact – Manager proiect Ene Octaviana, telefon: 0245 658 611, fax: 

0245 658 070, e-mail contact@primariaracari.ro.  

 

 

 

 

 

 

         
 
 
                                         
                                          UAT ORASUL RACARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, 

vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro   

 

 
 

Investim în viitorul tău! 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională 

prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 

 

www.inforegio.ro  |  www.facebook.com/inforegio.ro        
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