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CAPITOLUL I. Context, Justificarea elaborării Strategiei Locale de
Dezvoltare, Metodologia de elaborare a Strategiei Locale de
Dezvoltare
I.1. Context
Facând referire la Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021 - 2027, a cărui
elaborare nu a fost încă finalizată, Regiunea Nord-Est, prima dintre cele opt regiuni de
dezvoltare din România sub aspectul mărimii şi al populaţiei, se situează pe ultimul loc
în raport cu produsul intern brut regional pe cap de locuitor, datorită nivelului redus al
productivităţii precum şi al infrastructurii de utilităţi necorespunzătoare din punct de
vedere cantitativ şi calitativ.
În context local, comuna Racova face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est,
judeţul Bacău, având un statut solid, reglementat de OUG nr.57/03.07.2019 (Codul
administrativ al României), ce reglementează regimul general al autonomiei locale,
precum şi organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale. Comuna este o
persoana juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu,
subiect juridic de drept fiscal, titular al codului de înregistrare fiscală şi al conturilor
deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare. Consiliul
local şi primarul funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi rezolvă
treburile publice din comuna, în condiţiile legii.
În context naţional, din punct de vedere al dezvoltării, zonele rurale înregistrează
un decalaj semnificativ faţă de zonele urbane şi se caracterizează prin: deficienţe
structurale persistente (numărul mare al populaţiei ocupate în agricultură, îmbătrânirea
populaţiei, un număr mare de exploataţii de subzistenţă); valoare adăugată scăzută a
produselor agro-alimentare; randamentele şi productivitatea muncii scăzute în special în
agricultura de semisubzistenţă; spirit antreprenorial slab pentru dezvoltarea activităţilor
economice, acces redus la credite; o piaţă a terenurilor nefuncţională; o modestă orientare
către export; investiţii insuficiente în cercetare şi dezvoltare; accesul la servicii şi
infrastructură cu mult în urma zonelor urbane; creşterea continuă a disparităţilor
regionale; o pondere ridicată a populaţiei expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială;
o administraţie publică uneori ineficientă; o serie de riscuri pentru oameni.
Dezvoltarea este, în esență, o acțiune cu caracter strategic, care are ca scop
creșterea durabilă a productivității individuale, comunitare și instituționale, ceea ce poate
duce la asigurarea unor venituri mai mari pentru indivizi. Programele de dezvoltare au în
vedere schimbarea condițiilor fundamentale, ceea ce necesită un timp îndelungat iar
problemele rurale sunt foarte complexe și nu pot fi rezolvate prin acțiuni pe termen scurt.
Sunt necesare programe succesive, cu efecte durabile.
În actualul context, atât la nivel european, cât și național, comunitățile locale
trebuie să găsească noi mijloace pentru a face față dificultăților cu care se confruntă.
Acest fapt se impune mai ales în cadrul noii abordări, cea legată de regionalizare, în care
accentul cade pe capacitatea comunităților locale de a gestiona mai bine resursele, de a
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găsi altele noi, de a se impune cât mai consistent pe ”piața proiectelor” și în competiția
atragerii de fonduri europene.

I.2. Justificarea elaborării Strategiei locale de dezvoltare durabilă
Printre cele mai presante probleme cu care se confruntă autoritățile locale se
numără bugetele reduse, de multe ori subdimensionate comparativ cu nevoile reale ale
comunităților. Acesta este, de altfel, principalul motiv pentru care opțiunile autorităților
locale includ pe lista de priorități parteneriatele public-privat, o mai strânsă legătură cu
mediul de afaceri dar mai ales proiectele finanțate prin intermediul programelor
structurale și de coeziune, finanțate de către Uniunea Europeană.
Desigur, doar constatarea stării de fapt și exprimarea intenției de a accesa
fondurile europene puse la dispoziție, nu sunt pași suficienți. Este necesară o strategie de
dezvoltare care să prezinte clar diagnoza situației existente, viziunea, obiectivele și
mijloacele de îndeplinire a scopurilor propuse. Iar orice strategie începe cu un proces de
planificare.
Planificarea strategică este un proces managerial ce are ca scop dezvoltarea și
menținerea unei corespondențe reale între obiectivele și resursele comunității și
oportunitățile din mediul înconjurător acestuia.
Strategiile de dezvoltare elaborate în țările vest-europene pun accentul pe tendințe
și fixează obiective care trebuie atinse prin variate programe, dintre care se evidențiază
programele de ocupare a terenurilor, de amenajare, cele de achiziții publice, de
construcții publice sau programele de echipare edilitară majoră.
Obiectivele strategice sunt formulate printr-un demers participativ și proces
interactiv. Abordările europene ilustrează preferința pentru o anumită selectivitate a
domeniilor analizate și maximizarea efortului în zona de definire, formulare și structurare
a obiectivelor. Acestea derivă atât din procesul de analiză-diagnoză, sintetizat de regulă
prin intermediul SWOT, cât şi din participarea efectivă a unor reprezentanți ai diferitelor
instituții beneficiare ale strategiei și care se pot implica în implementarea obiectivelor și
programelor formulate. Trebuie subliniată importanța acordată resurselor disponibile și
perioadei de timp în care se pun în aplicare programele și proiectele identificate.
Strategia reprezintă în esență un mecanism prin care sunt mobilizate resurse și
sunt implicați “actori”, care concură și realizează obiective fundamentate de analizediagnoze elaborate de specialiști.
Etapele de realizare a unei strategii de dezvoltare sunt :
-

Analiza situației existente/evaluare ;

-

Stabilirea viziunii ;

-

Elaborarea propiu-zisă a strategiei ;

-

Implementarea strategiei ;

-

Control/ evaluare.
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Viziunea dezvoltării reprezintă o formă împărtășită a valorilor comune, care să
ofere comunității un sens al dezvoltării pe baza căruia să poată fi formulate direcțiile
strategice de dezvoltare.
Formularea viziunii de dezvoltare este rezultatul unui proces participativ, care
implică factorii de decizie ai comunei, oamenii de afaceri, populația, pentru stabilirea
unui consens în ceea ce privește viitorul comunității respective. Fiind un proces
participativ, metoda de lucru cuprinde chestionare, cu formularea unor întrebări legate de
valorile și viitorul comunității dar și organizarea de întâlniri în cadrul grupului de lucru.
Politicile de dezvoltare au ca scop îmbunătățirea unei situații existente, eliminarea
disfuncționalităților existente, echilibrarea unor dezvoltări viitoare și consolidarea unor
direcții de dezvoltare.
-

Politica privind terenurile urmărește măsuri care să faciliteze oferta de
terenuri în concordanță cu obiectivele dezvoltării vizând maximizarea
social-economică a folosinței terenului.

-

Politica privind locuirea trebuie să asigure rezolvarea echitabilă a nevoilor
și intereselor cetățenilor, investitorilor, constructorilor și autorităților
locale.

-

Politica serviciilor publice vizează aspecte legate de eficiența și echitatea
ofertei. Gradul de dotare cu servicii și utilități publice (fie oferta publică
sau privată), influențează atractivitatea acesteia pentru firme, locuitori,
turiști.

-

Politica de mediu urmărește să asigure atât nevoile de protecție și
reabilitare a mediului natural și construit cât și tendințele de
creștere/dezvoltare ce se manifestă în teritoriu.

-

Politica socio-economică urmărește cu precădere două aspecte importante:
orientarea industriei către întreprinderi mici și mijlocii și, în viitorul
apropiat a acestora către servicii.

-

Politica de revitalizare are drept scop creșterea atractivității comunității
pentru anumite segmente ale pieței (locuitori, companii, vizitatori,
investitori). Orientarea către piață trebuie să mențină un echilibru între
toate segmentele acesteia, pentru a nu prejudicia interesele comunității pe
termen lung.

Plecând de la rezultatele analizei SWOT, aceste politici pot fi formulate pe baza
următoarelor combinații :
-

Politici bazate pe oportunități ce susțin punctele tari - combinații care
sprijină strategiile ofensive,

-

Politici bazate pe oportunități ce permit contracararea punctelor slabe combinații care sprijină strategiile orientate către schimbare ;

-

Politici bazate pe punctele slabe și amenințări – combinații care sprijină
strategiile defensive ;
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-

Politici bazate pe punctele tari și amenințări – combinații care sprijină
strategiile diversificate.

Viziunea se descompune în obiective strategice de dezvoltare (aspecte socioeconomice, utilități și servicii publice, cultural-artistice, urbane/teritoriale, de mediu și de
resurse umane etc.).
Obiectivele strategice trebuie să conţină scenarii realiste a căror realizare să fie
condiționată de întreprinderea de acțiuni. Acestea sunt detaliate/explicitate, în etapa
ulterioară de planificare, la nivel de programe şi proiecte.
Odată definită viziunea și obiectivele strategice, trebuie conturate căile de urmat,
pe diferitele direcții de dezvoltare.
S-a dorit ca Strategia locală de dezvoltare să fie în consens cu aspirațiile
locuitorilor comunei Racova. Importanța acestui aspect este dată atât de certitudinea
implicării viitoare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare locală, cât și de
posibilitatea asumării depline și conștiente a acesteia.
Aplicând pentru comuna Racova, Strategia Locala de Dezvoltare, document
strategic pentru perioada 2021 – 2027, reprezintă rezultatul voinţei comunităţii locale din
Racova, care are la bază colaborarea dintre membrii comunităţii şi reprezentanţii
administraţiei publice. Obiectivul acestei Strategii este de a susţine eforturile viitoare de
dezvoltare ale comunei, prin stabilirea unor direcţii strategice care au la bază analiza a 4
factori importanţi: resurse, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări cu care se confruntă
localitatea.
Prin intermediul acestui document, Primaria comunei Racova intenţionează să
pună în valoare elementele de potenţial ale comunei, în vederea explorării direcţiilor de
dezvoltare în beneficiul cetăţenilor, a noilor roluri pe care poate şi trebuie sa şi le asume
la nivel local. Acest lucru creează oportunitatea dezvoltării durabile a comunei cu
ajutorul Fondurilor Comunitare (în contextul aderării în anul 2007 a României la
Uniunea Europeană şi a accesării Fondurilor Structurale).
Valorificarea acestor noi oportunităţi cere însă alocarea unor resurse
semnificative din partea actorilor locali, atât la nivelul capacităţii administrative –
necesare pentru accesarea, implementarea şi monitorizarea adecvată a acestor fonduri, cât
şi de ordin financiar, de furnizare a co-finanţării obligatorii.
În consecinţă, este necesară o prioritizare clara a iniţiativelor de dezvoltare,
fundamentată pe o analiză riguroasă a situaţiei comunei Racova, astfel încât să fie
maximizat impactul socio-economic al acestor investiţii, în contextul resurselor,
inevitabil limitate, disponibile pentru mobilizare în anul 2021, în prima fază şi apoi în
orizontul de timp 2021 – 2027.
Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a comunei Racova 2021–2027, prin
structură şi conţinut, urmăreşte dezvoltarea economică echilibrată a comunităţii locale,
concomitent cu dezvoltarea capacităţii acesteia de a se adapta şi a putea răspunde
schimbărilor economice cheie.
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Acest document se adresează unei game largi de probleme economice, sociale şi
de mediu ale comunităţii locale, care sunt relevante pentru definirea obiectivelor necesare
obţinerii dezvoltării durabile şi cresterii coeziunii economice şi sociale în comuna
Racova.
Utilizând direcţiile Administraţiei Locale, analiza socio-economică a comunei
Racova a fost efectuată din perspectiva urmatoarelor domenii de interes:
 Infrastructura de bază;
 Educaţie;
 Asistentă socială şi Sănătate;
 Cultura şi Culte;
 Turism şi Agrement;
 Dezvoltare economică;
 Administraţie
Conform celor mentionate mai sus, Strategia Locala de Dezvoltare Durabilă a
comunei Racova 2021–2027 este un cadru de planificare strategic care defineşte
viziunea, căile care conduc la obţinerea acesteia şi pe baza căreia sectorul public şi privat
pot acţiona eficient în ceea ce priveşte folosirea resurselor locale şi obţinerea de beneficii
în folosul comunităţii. Totodată, Strategia constituie baza dezvoltării planurilor de
acţiune pentru administraţia publică locală în vederea prezentării de proiecte în cadrul
programelor de finanţare naţionale şi europene care sprijină dezvoltarea locală.
Strategia va furniza o abordare echilibrată şi integrată privind dezvoltarea
comunei Racova cu accent pe:
- importanţa formării unei deprinderi a participării publice;
- stimularea capacităţii de adaptare a cetăţenilor la cultura schimbării;
- transformarea comunei Racova într-un punct de referinţă pentru alte
comune,
- utilizarea eficientă şi concentrată a tuturor resurselor locale corelată cu
atragerea şi utilizarea raţională a fondurilor de finanţare publice şi private,
interne şi europene.
În final, s-a dorit ca Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă să fie în consens cu
aspirațiile locuitorilor comunei Racova. Importanța acestui aspect este dată atât de
dorinta implicării viitoare a comunității în implementarea Strategiei, cât și de
posibilitatea asumării depline și conștiente a acesteia.
În concluzie:
Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a comunei Racova este un instrument
indispensabil de management şi programare a planificării echilibrate şi integrate a
dezvoltării locale pentru perioada 2021-2027.Acest document va reprezenta instrumentul
7
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de lucru al administrației publice locale, fiind agreat de întreaga comunitate locală. Astfel
se va orienta gândirea, decizia și acțiunea către obiective concrete, aducătoare de
bunăstare comunităţii locale. Totodată prin acest mijloc se vor evita abaterile datorate
urgențelor, avantajelor și dezavantajelor ce pot interveni în anumite momente. În aceste
condiții, toți factorii interesați de progresul economico-social al comunei vor beneficia de
acest ghid de prezentare a tuturor obiectivelor de dezvoltare, prin care se indică atât
direcțiile de dezvoltare specifice, cât și acțiunile punctuale ce se vor constitui ca viitoare
proiecte ale administrației publice locale.Se prevede că acest instrument va fi deosebit de
util în programarea viitoarelor investiţii dar și în atragerea resurselor financiare
(naţionale și europene) pentru realizarea unor proiecte de anvergură pentru comuna
Racova.

I.3. Metodologia de elaborare a Strategiei locale de dezvoltare durabilă
I.3.1. Principii și valori în elaborarea strategiei
Strategia Locala de Dezvoltare Durabilă a comunei Racova vizează definirea
reperelor strategice de dezvoltare a comunității pe o perioadă medie şi lungă de
timp(2021 - 2027).
Principiile și valorile aplicabile Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a
comunei Racova sunt :
Respectarea nevoilor și cerințelor locuitorilor
-

Dezvoltarea tuturor serviciilor publice în jurul nevoilor și cerințelor
cetățenilor;

-

Valorizarea opiniilor cetățenilor prin ascultarea punctelor lor de vedere și
răspunsul adaptat la nevoile și cerințele lor;

-

Informarea tuturor factorilor interesați printr-un proces de consultare reală
și transparentă.

Asigurarea corectitudinii și deschiderii - Valoare ce se adaugă demnității
umane; oportunități și incluziune socială în comunitate.
-

Valorizarea fiecarui individ indiferent de sex, vârstă, religie, etnie, starea
sănătății sau credințele personale;

-

Extinderea oportunităților către toți cetățenii, bazată pe standarde egale ;
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Integritatea în acțiune
-

Luarea deciziilor într-un mod deschis, transparent și legitim, bazat pe fapte;

-

Aderarea la cele mai înalte standarde profesionale și etice;

-

Acceptarea responsabilităților pentru propriile acțiuni;

-

Extinderea oportunităților pentru comunitate de a participa și contribui la
luarea deciziilor;

Încurajarea dezvoltării parteneriatelor – model demonstrat pentru progres
sustenabil și performanță
-

Îndeplinirea viziunii prin parteneriat la nivel local, regional, național și
internațional ;

-

Ajutarea fiecărui partener să se simtă binevenit, respectat și să-și atingă
potențialul deplin ;

-

Promovarea cunoașterii și dezvoltării pentru beneficiul tuturor partenerilor
și indivizilor ;

-

Promovarea cunoștințelor și experienței pentru a putea învăța unii de la alții
și construi pe baza bunelor practici.

În actualul context economic şi social din România, primăria trebuie să ofere
comunităţii locale o Strategie Locală de Dezvoltare Durabilă a localităţii, care să
reprezinte un document ce defineşte viziunea de dezvoltare pe termen mediu şi lung, care
identifică priorităţile şi stabileşte măsurile de implementare necesare, ce se vor concretiza
în propuneri de proiecte finanţabile din fonduri guvernamentale sau din fonduri ale
comunităţii europene. Strategia localităţii trebuie să fie orientată spre o dezvoltare
armonioasă şi durabilă a comunităţii locale.
Obiectivele generale ale Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a comunei
Racova sunt:
• Elaborarea unui document de dezvoltare pe termen mediu şi lung, prin
participarea tuturor factorilor locali interesaţi;
• Valorificarea creativă a potenţialului localităţii;
• Regenerarea şi dezvoltarea rolului teritorial al localităţii;
• Structurarea şi consolidarea parteneriatelor public-privat în vederea
atingerii obiectivelor de dezvoltare comun agreate;
• Corelarea documentelor şi demersurilor majore privind dezvoltarea într-o
abordare structurată, integrată, sinergică, în beneficiul bunăstării localităţii şi a
cetăţenilor săi;
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• Conştientizarea existenţei valorilor şi potenţialului local şi angajarea
cetăţenilor în procesele de planificare şi implementare a obiectivelor identificate în
parteneriat.
Un aspect important referitor la necesitatea elaborării Strategiei îl reprezintă faptul
că existenţa acesteia este o pre-condiţie pentru atragerea de fonduri guvernamentale sau
din comunitatea europeană, pentru proiectele edilitare ale administraţiei locale.
Statutul de membru al Uniunii Europene solicită coordonarea politicilor
economice, monetare şi de mediu ale României cu cele ale ţărilor membre ale Uniunii,
generându-se astfel o presiune asupra formelor de planificare şi de management al
resurselor existente, precum şi asupra condiţiilor de funcţionare a administraţiei publice.
Pentru realizarea programelor structurale finanţate de Uniunea Europeană,
administraţiile locale au nevoie de pachete de programe/proiecte rezultate dintr-o
planificare coordonată a politicilor publice şi de o creştere a capacităţii organizaţionale şi
umane.
De asemenea se vor avea în vedere:
-

direcţionarea comunităţii de a conlucra în scopul dezvoltării economice

-

mobilizarea comunităţii pentru a-şi stabili propriile priorităţi, strategia de
dezvoltare, planul de acţiune şi modul de implementare a acestora

-

sprijinirea autorităţilor publice în realizarea strategiilor financiare şi
investiţionale

Elaborarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a comunei Racova este
necesară pentru:
-

identificarea nevoilor, constrângerilor şi oportunităţilor de dezvoltare

-

capacitarea comunităţii pentru stabilirea obiectivelor strategice de dezvoltare şi
implicarea în implementarea Strategiei de dezvoltare a localităţii

-

eficientizarea cheltuirii banului public

-

identificarea şi ierarhizarea obiectivelor de dezvoltare şi de investiţii

-

asigurarea unei viziuni asupra dezvoltării viitoare

-

dezvoltarea armonioasă a domeniilor: economic, social şi mediu

-

evaluarea realistă a resurselor umane, naturale, financiare şi economice de care
dispune comunitatea

-

responsabilizarea administraţiei publice în fața cetăţenilor

-

accesarea fondurilor europene

-

repartizarea alocaţiilor bugetare pe bază de proiecte

-

definirea unor obiective de planificare strategică realiste, relevante, programate
în timp.
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I.3.2. Elaborarea conceptului strategic
Elaborarea conceptului strategic este un proces ce se va derula de-a lungul câtorva
luni, în cadrul Grupului de lucru special constituit. Acesta se dorește a avea un caracter
deschis şi democratic. Rezultatele obţinute vor fi făcute publice, de-a lungul întregului
proces, pentru a permite validarea acestora şi realizarea unui feed-back veritabil asupra
calităţii acestora.
La procesul de elaborare a conceptului strategic pot participa specialişti din
comună: reprezentanţi ai administraţiei publice locale, reprezentanţi ai instituţiilor de
educaţie şi cultură, reprezentanţi ai mediului de afaceri, etc.
Elaborarea conceptului strategic se va realiza în sedinţe ale Grupului de lucru,
unde se vor identifica direcţii strategice de dezvoltare, obiective şi măsuri de intervenţie
necesare realizării acestora.
Structural, strategia de dezvoltare este construită pe metodologia planificării
strategice adaptată dupa Ph. Kotler (1999) și se compune din cinci etape, prin care vor fi
obținute răspunsurile la următoarele întrebări esențiale:
(1). Audit,
Care este starea comunei astăzi, dintr-o perspectivă de dezvoltare?
Identificarea factorilor dezvoltării/ Identificarea tendinţelor de dezvoltare/ Analiza
SWOT
(2). Viziune și obiective strategice,
Cum ar trebui să fie, sau să devină comuna, în viziunea comunităţii?
Conceptul strategic de dezvoltare bazat pe valorile/ identitatea comunei/
Formularea obiectivelor strategice prin combinaţia optimă a factorilor de dezvoltare.
(3). Formularea strategiei de dezvoltare,
Care sunt politicile de dezvoltare pe clase de probleme?
Probleme / Politici generale-sectoriale de dezvoltare / Programe şi proiecte
organizate pe politici sectoriale
(4). Implementare,
Care sunt paşii ce trebuie urmaţi pentru implementarea programelor şi proiectelor?
Identificarea organizaţiilor şi resurselor / Condiţii de implementare
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(5). Monitorizare şi evaluare
Cum se poate asigura implementarea cu succes a proiectelor?
Monitorizare/ Evaluare indicatori/ Analiza financiară.
Grupul de Lucru se va reuni şi va planifica Direcţiile Strategice de Dezvoltare a
comunei.
În cadrul acestei întâlniri se vor identifica realizările realiste în viziunea
comunităţii, la finalul perioadei pentru care se realizează strategia, adică anul 2027.
Modul de desfăşurare a întâlnirii: la o dată stabilită se vor întruni membrii
Grupului de Lucru. Întâlnirea va fi prezidată de către Primarul comunei. Toţi participanţii
vor avea de completat individual şi cât mai obiectiv, o fişă-chestionar propusă de către
consultant. Această fişă va urmări conturarea viziunii comunitare asupra realizărilor din
comuna Racova la sfârşitul anului 2027.
La sfârşitul întâlnirii, fişele vor fi preluate de consultant, examinate de către acesta
şi se vor grupa ideile generate de către cei prezenţi, în categorii.
Apoi consultantul va identifica şi va stabili sursele de finanţare aferente
investiţiilor ce au reieşit în urma analizei fişelor-chestionar. Activităţile vor fi realizate în
termenul prevazut în Planul de lucru redat mai jos.
Pentru implementarea strategiei se va constitui un Grup de Lucru ale cărui
funcţii constau în:
- conducerea procesului de implementare la nivel strategic
- analizarea şi aprobarea planurilor de implementare
- propuneri de completare şi amendare a strategiei
- analizarea şi aprobarea bugetului anual de implementare
- organizarea de sedinţe
- asigurarea managementului de implementare
- elaborarea procedurilor de licitaţii cu scopul implementării activităților din
Strategie.
Dezbaterea documentului va contribui la prioritizarea proiectelor, asumarea
angajamentului partenerilor publici sau privaţi şi identificarea surselor de finanţare
pentru proiectele individuale componente. După aprobarea strategiei de către Consiliul
Local, se va demara procesul de implementare.
Complexitatea aspectelor dezvoltării rurale reclamă existenţa unei structuri cu
responsabilităţi clare în gestionarea procesului, apte să coordoneze implementarea, să
capaciteze resursele financiare publice sau private, să dialogheze şi să negocieze cu alţi
actori implicaţi, să monitorizeze planul de acţiune.
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Implementarea şi atingerea obiectivelor propuse în Strategia de dezvoltare se va
face prin intermediul planului de acţiune care cuprinde proiectele individuale care au
rezultat ca necesare pentru soluţionarea nevoilor identificate. Astfel, pentru perioada
2021 – 2027 direcţiile de dezvoltare vizează cu prioritate creşterea calităţii vieţii şi a
nivelului de trai pentru locuitorii comunei. Acest lucru se poate obţine prin
reabilitarea/modernizarea infrastructurii – reţea de drumuri, alimentare cu apă, construire
reţea de distribuţie gaze naturale, renovare clădiri publice, amenajare spaţii publice şi a
infrastructurii conexe şi prin crearea/ dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor.
Managementul implementării strategiei de dezvoltare locală a comunei Racova
Pentru demararea implementării fiecărui proiect identificat, trebuie îndeplinite o
serie de condiţii esențiale. Acestea au rolul de a reduce riscurile implementãrii legate de
finanţare, coordonare între parteneri, etc. Condiţiile ce vor fi enunţate în continuare sunt
rezultatul experienţelor similare din Europa, care în ciuda diferenţelor de abordare, de
dimensiune, surse de finanţare, au avut câteva condiţii comune de implementare a
operaţiunilor. Luate pe rând, fiecare presupune o serie de acţiuni preliminare, care
conduc la formularea unor planuri de acţiune, pe termen scurt, în vederea demarării
procesului de implementare a strategiei.
Condiţia 1: Existenţa unei Strategii de dezvoltare acceptate de comunitate şi
aprobate de Consiliul Local. Pentru implementarea strategiei este necesară dezbaterea şi
acceptarea acesteia de către factorii de decizie ai comunei. Participarea altor factori
interesaţi, precum comunitatea oamenilor de afaceri, sectorul civil, este, de asemeni,
utilă, în sensul susţinerii proiectelor şi contribuţiei lor în procesul implementării.
Dezbaterea documentului strategiei trebuie să aducă o contribuţie reală la
prioritizarea proiectelor, însemnând angajarea partenerilor (organizaţii publice şi/sau
private), identificarea surselor de finanţare şi pregătirea activităţilor. In final, aprobarea
strategiei de către Consiliul Local reprezintă prima condiţie a demarării operaţiunilor de
implementare.
Condiţia 2: Prioritizarea proiectelor
Implementarea proiectelor propuse în documentul strategiei trebuie să înceapă cu
o prioritizare a acestora. Capacitatea administraţiei publice locale nu poate acoperi pe
termen scurt întreaga cerere de investiţii. De aceea este necesară dezbaterea şi selectarea
unor proiecte de interes major pentru comună.
Condiţia 3: Existenţa unei capacităţi organizaţionale pentru gestionarea
procesului de implementare a Strategiei
Complexitatea aspectelor dezvoltării reclamă crearea unei structuri
organizaţionale cu responsabilităţi clare în gestiunea procesului, apte să coordoneze
13
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implementarea strategiei, să capaciteze resurse financiare publice sau private, să
dialogheze şi să negocieze cu alţi actori implicaţi, să formuleze şi să monitorizeze
planurile de acţiune. Alcătuirea unei astfel de echipe, cu precădere în domeniul accesării
şi gestionării fondurilor structurale, reprezintă o prioritate.
Condiţia 4: Organizarea schemelor de finanţare a proiectelor
Tema finanţării reprezintă punctul critic al tuturor operaţiunilor de implementare a
proiectelor de dezvoltare. În ideea demarării acestora, trebuie realizată o schemă a
coordonării fondurilor publice în sensul cofinanţării proiectelor eligibile pentru fondurile
structurale.
Schema generală de finanţare trebuie să integreze proiectele complementare şi să
capaciteze şi alte surse, prin parteneriat cu sectorul privat, ONG-uri, instituţii
academice/de cercetare, etc.
Condiţia 5: Comunicarea proiectelor
O altă condiţie pentru implementarea Strategiei se referă la comunicarea
intenţiilor de dezvoltare conţinute în proiectele prioritare şi asigurarea suportului din
partea comunităţii. Sunt avute în vedere diverse categorii de actori, implicaţi direct sau
indirect în proces:
• Populaţia comunei
• Populaţia din zona afectată de proiect
• Reprezentanţi ai sectorului privat
• Potenţiali investitori, contractori
• Administraţia centrală etc.
Monitorizare
Construirea unui sistem de monitorizare al dezvoltării este necesară, pentru a
urmări în mod continuu implementarea şi pentru a putea acţiona rapid şi eficient în cazul
apariţiei unor eventuale probleme. Demersul integrativ de dezvoltare este un tărâm nou,
nici în celelalte state membre ale UE neexistând încă experienţe de mulţi ani în această
direcţie.
Necesitatea şi eficienţa acestui tip de instrumente sunt adesea subestimate, nu sunt
cooptate în planificările informale iar armonizarea cu celelalte procese de dezvoltare
rurală este mai degrabă rară. De aceea trebuie ca unele premise pentru un proces de
monitorizare de succes să fie de la bun început controlate în mod strict.
În plan intern, monitorizarea implementării tuturor activităţilor va fi realizată prin
întâlniri periodice ale întregii echipe de implementare a proiectului în scopul evaluării
activităţilor desfaşurate, realizarea planificărilor pentru luna următoare şi pentru a discuta
14
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probleme ivite în implementare şi soluţionarea acestora. De asemenea, va fi contractat un
serviciu extern specializat în managementul şi evaluarea proiectelor. Acesta va realiza
rapoarte care vor fi înaintate solicitantului şi vor fi anexate la raportările narative şi
financiare de progres transmise de către managerul general (responsabilul de proiect)
către finanţator.
Pentru conformitatea efectuării cheltuielilor în cadrul proiectului, va fi contractat
un auditor financiar care va întocmi rapoarte anuale ce vor fi anexate la raportările
narative şi financiare de progres adresate finanţatorului.
Echipa de management din cadrul primăriei va fi responsabilă de corelarea
implementării activităţilor proiectului cu documentaţiile de urbanism, cu programele de
investiţii de capital şi cu bugetul disponibil, organizând periodic întâlniri cu Consiliul
Local în care va prezenta stadiul fiecărui proiect individual şi va informa cu privire la
acţiunile din perioada imediat următoare, asigurându-se în acest fel că nu vor fi
întreprinse acţiuni care să tergiverseze sau să împiedice implementarea planului integrat.
Primăria trebuie să se asigure că dispune de echipamentele şi resursele umane
necesare din punct de vedere calitativ și cantitativ pentru implementarea planului integrat
de dezvoltare.
Actualizarea strategiei
În timp, datorită unor contexte, este posibil să apară necesitatea completării şi
amendării Strategiei pentru a corespunde noilor provocări, care pot fi noi oportunităţi sau
noi ameninţări. Grupul de Lucru va propune anual sau la doi ani, completările şi
amendamentele necesare, aceste vor fi finalizate şi convenite de membrii Grupului şi
comunicate comunităţii locale. În urma acestui proces de validare şi consultare publică se
va elabora noua variantă a Strategiei.
I.3.3. Planul de elaborare a Strategiei
Etapele metologice principale sunt următoarele :
1. Constituirea grupului de lucru, format din actorii implicați în procesul de
elaborare a strategiei. Grupul de lucru este propus a fi constituit din
primarul localității Racova, viceprimar, secretarul comunei, consilierii locali
(în Grupul de lucru pot fi incluse şi alte persoane ce doresc, prin propunerile
lor, să se implice în dezvoltarea comunei. De exemplu: profesori, preoţi,
poliţie locală, administratori de societăţi comerciale, medici etc). Această
activitate se va realiza în termen de maximum optsprezece zile de la
semnarea contractului de elaborare a Strategiei de dezvoltare a comunei
Racova.
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2. Identificarea stakeholder-ilor (atât la nivelul comunei cât și la nivel județean
și central). Această acțiune se va realiza în cadrul primei ședințe de lucru a
Grupului de lucru ce va avea loc în maximum 25 zile de la semnarea
contractului de elaborare a Strategiei de dezvoltare a comunei Racova.
-

Reprezentanți ai administrației locale;

-

Reprezentanți ai administrației județene;

-

Reprezentanți ai administrației centrale;

-

Reprezentanți ai sectorului privat;

-

Lideri ai comunității din sectorul public, politic, religios, medical,
educaţiei, poliţie.

3. Aprobarea calendarului de lucru, respectiv a întîlnirilor, activităților,
responsabilităților, resurselor necesare și a duratei de desfășurare a fiecărei
activități. Această acțiune se va realiza în cadrul primei ședințe de lucru a
Grupului de lucru ce va avea loc în maximum 25 zile de la semnarea
contractului de elaborare a Strategiei de dezvoltare a comunei Racova.
4. Analiza diagnostic / identificarea problemelor pe baza analizei situației
existente. Această acțiune se va realiza de către Grupul de lucru împreună
cu consultantul în decurs de 59 zile de la semnarea contractului de elaborare
a Strategiei de dezvoltare a comunei Racova. Aceasta presupune o analiză
preliminară a tuturor caracteristicilor comunității în cauză și cuprinde:
-

Analiza contextului geografic și analiza de mediu (condițiile fizicogeografice, elementele socio-economice, elementele de infrastructură etc);

-

Analiza cadrului strategic la nivel european, național, regional, și județean.

Principalul scop al analizei preliminare este creionarea (structurarea) mediului în
care se plasează comunitatea și identificarea capacităților reale deținute de aceasta.
5. Analiza SWOT (analiza funcționalității economice – agricultură și dezvoltare
rurală, turism, a funcționalității sociale – educație, sănătate, cercetare, a
funcționalității infrastructurii). Această acțiune va fi realizată de către
consultant în decurs de 80 zile de la semnarea contractului de elaborare a
Strategiei de dezvoltare a comunei Racova.
6. Întâlnirea Grupului de Lucru Comunitar şi planificarea Direcţiilor
Strategice de Dezvoltare a comunei. În cadrul acestei întâlniri se vor
identifica realizările realiste în viziunea comunităţii, la finalul perioadei
pentru care se realizează strategia, adică anul 2027. Toţi participanţii vor
avea de completat individual şi cât mai obiectiv o fişă-chestionar propusă de
către consultant. Această fişă va urmări conturarea viziunii comunitare
16

Strategia locală de dezvoltare durabilă a comunei Racova 2021 - 2027
asupra realizărilor din comuna Racova la sfârşitul anului 2027. La sfârşitul
întâlnirii, fişele vor fi preluate de consultant, examinate de către acesta şi se
vor grupa ideile generate de către cei prezenţi în categorii. Acţiunea va avea
loc în termen de 88 zile de la semnarea contractului de elaborare a Strategiei
de dezvoltare a comunei Racova.
7. Stabilirea surselor de finanţare aferente investiţiilor ce au reieşit în urma
analizei fişelor-chestionar. Această activitate va fi realizată de către
consultant şi va avea loc în termen de 120 zile de la semnarea contractului de
elaborare a Strategiei locale de dezvoltare durabilă a comunei Racova.
Măsurile identificate poartă titulatura în vigoare la data la care această
activitate a fost finalizată.
8. Supunerea dezbaterii publice și aprobării Consiliului Local Racova a
strategiei de dezvoltare durabilă a comunei. Această acțiune se va realiza de
către Grupul de lucru.
9. Intervenții / actualizări în conținutul strategiei în funcție de noile oportunități
și/sau riscuri apărute pe parcursul realizării proiectului. Această acțiune se
va realiza de către Grupul de lucru ori de câte ori este necesar pe durata
implementării strategiei.
10. Monitorizarea continuă a strategiei. Această acțiune se va realiza de către
Grupul de lucru pe toată durata implementării strategiei.
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Calendarul activităților aferente elaborării strategiei de dezvoltare
Nr.
Activitate
crt.
1. Constituirea grupului de
lucru, format din actorii
implicați în procesul de
elaborare a strategiei.

Perioada desfășurării
18 zile de la semnarea
contractului de elaborare a
Strategiei
locale
de
dezvoltare
durabilă
a
comunei Racova.

Responsabili

Rezultate preconizate

Grupul de lucru - Listă membri Grup de lucru
Primarul
localității Racova,
viceprimar,
secretarul
comunei
și
consilierii locali.

Resurse
Comunicaționale - 1. Comunicare verticală,
consultant, primar – membrii Grupului de lucru ;
În cadrul şedinţelor grupului este vorba despre
comunicarea orizontală
Materiale - Calculator, Scanner, Copiator,
Consumabile, mobilier adecvat
Comunicaționale - 1. Comunicare verticală,
consultant, primar – membrii Grupului de lucru ;
În cadrul şedinţelor grupului este vorba despre
comunicarea orizontală

2.

Identificarea stakeholderilor (atât la nivelul comunei
cât și la nivel județean și
central).

Maxim 25 zile de la Grupul de lucru și Listă
- Reprezentanți ai
semnarea contractului de consultant
administrației locale, județene,
elaborare a Strategiei locale
centrale, ai sectorului privat,
de dezvoltare durabilă a
Lideri ai comunității din
comunei Racova.
sectorul public, politic, religios
etc. care pot contribui la fixarea Materiale - Calculator, Scanner, Copiator,
scopului,
obiectivelor, Consumabile, mobilier adecvat
articularea viziunii etc

3.

Aprobarea calendarului de Maxim 25 zile de la Grupul de lucru și Calendar de lucru, activități, Comunicaționale - 1. Comunicare verticală,
lucru
semnarea contractului de consultant
responsabilități,
termene, consultant, primar – membrii Grupului de lucru ;
resurse
elaborare a Strategiei locale
În cadrul şedinţelor grupului este vorba despre
de dezvoltare durabilă a
comunicarea orizontală
comunei Racova.
Materiale - Calculator, Scanner, Copiator,
Consumabile, mobilier adecvat
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Nr.
crt.
4.

5.

6.

7.

Activitate
Analiza
diagnostic
/
identificarea problemelor
pe baza analizei situației
existente.

Perioada desfășurării

Responsabili

Rezultate preconizate

În decurs de 59 zile de la Grupul de lucru și Analiza contextului geografic și
semnarea contractului de consultant
analiza de mediu ;
elaborare a Strategiei locale
Analiza cadrului strategic la
nivel
național,
regional,
de dezvoltare durabilă a
județean și zonal
comunei Racova.

Comunicaționale - 1. Comunicare verticală,
consultant, primar – membrii Grupului de lucru ;
În cadrul şedinţelor grupului este vorba despre
comunicarea orizontală

Statistice – fundamentarea stării de fapt și pe
baza datelor statistice
Analiza
funcționalităților Comunicaționale, statistice
economice, sociale etc

Analiza SWOT

În decurs de 80 zile de la Consultant
semnarea contractului de
elaborare a Strategiei locale
de dezvoltare durabilă a
comunei Racova.
Întâlnirea Grupului de lucru În decurs de 88 zile de la Grupul de lucru și Listă cu Direcţiile Strategice
şi planificarea Direcţiilor semnarea contractului de consultant
de Dezvoltare a comunei.
Strategice de Dezvoltare a elaborare a Strategiei locale
de dezvoltare durabilă a
comunei.
comunei Racova.

Stabilirea
surselor
de
finanţare
aferente
investiţiilor ce au reieşit în
urma
analizei
fişelorchestionar
8. Supunerea
dezbaterii
publice
și
aprobării
Consiliului Local Racova a
strategiei de dezvoltare
durabilă a comunei.

Resurse

În decurs de 120 zile de la Consultant
semnarea contractului de
elaborare a Strategiei locale
de dezvoltare durabilă a
comunei Racova.
Ulterior predarii Strategiei Grupul de lucru
locale de dezvoltare durabilă
a comunei Racova.

Comunicaționale - 1. Comunicare verticală,
consultant, primar – membrii Grupului de lucru ;
În cadrul şedinţelor grupului este vorba despre
comunicarea orizontală

Materiale - Calculator, Scanner, Copiator,
Consumabile, mobilier adecvat
Sociologice–chestionare participanți seminar
Stabilirea surselor de finanţare Comunicaționale
pentru direcţiile strategice
stabilite anterior.
Proces verbal ședință

Comunicaționale - 1. Comunicare verticală,
Materiale - mobilier adecvat
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Nr.
Activitate
Perioada desfășurării
Responsabili
crt.
9. Intervenții / actualizări în Ori de câte ori este necesar Grupul de lucru
conținutul strategiei
pe durata implementării
strategiei.

10. Monitorizarea continuă a Permanent pe toată durata Grupul de lucru
strategiei
implementării strategiei

Rezultate preconizate

Resurse

Minutele de ședință, rapoartele Comunicaționale - 1. Comunicare verticală,
interne
ale
echipei
de consultant, primar – membrii Grupului de lucru ;
management
În cadrul şedinţelor grupului este vorba despre
comunicarea orizontală
Materiale - Calculator, Scanner, Copiator,
Consumabile, mobilier adecvat
Minutele de ședință, rapoartele Comunicaționale - 1. Comunicare verticală,
interne
ale
echipei
de consultant, primar – membrii Grupului de lucru ;
management
În cadrul şedinţelor grupului este vorba despre
comunicarea orizontală.
Materiale - Calculator , Scanner, Copiator,
Consumabile, mobilier adecvat
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Capitolul II. Analiza situației existente
II.1. Cadrul natural
II.1.1. Prezentare generală

Comuna Racova este situată în sectorul inferior al Văii Bistriței, la limita sudică
a depresiunii Cracău – Bistrița, în partea de nord - vest a municipiului Bacău, la 23 km
de acesta. Comuna Racova este formată din satele Racova (reşedinţă de comună),Gura
Văii, Hălmăcioaia și Ilieși.
Teritoriul comunei are ca vecini:
-

la est –comuna Berești - Bistrița

-

la nord – pădurea de stat Racova - Runc

-

la sud - comuna Gârlenii de Sus

-

la vest – comuna Blăgești

Comuna Racova are o suprafaţă totală de 3411 ha, din care intravilan 391 ha şi
o populaţie de 3558 locuitori (1795 bărbați și 1763 femei), conform Institutului
Național de Statistică 1, date actualizate la 02.11.2020 și furnizate în data de
04.01.2021, structura populației comunei Racova după domiciliu la 01 iulie 2020.
Comuna este traversată de drumul național DN 15 care o leagă spre sud-est de
Bacău și spre nord – vest de Buhuși, Roznov, Săvinești, Piatra Neamț. Drumurile
județene 159 și 207 F străbat comuna şi fac legătura cu localităţile Berești-Bistrița,
1http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table

21

Strategia locală de dezvoltare durabilă a comunei Racova 2021 - 2027
comuna Bahna – județul Neamț, orașul Buhuși și intersectează drumul național E 85 ce
face legătura Bacău – Roman.
Este de luat în considerare și avantajul ce poate fi adus de viitoarea demarare a
construirii drumului expres Bacău – Piatra Neamț ce ar urma să aibă o lungime de
61 km și va avea două benzi pe sens și separator pe mijloc. Acest drum se afla în etapa
de elaborare a studiului de fezabilitate.

Comuna Racova face parte din Asociația GAL „Plaiurile Bistriței”, alături de
comunele Mărgineni, Măgura, Hemeiuș, Gârleni, Sărata, Luizi Călugăra.
II.1.2. Relieful
Teritoriul comunei Racova este format din terasele râului Bistrița, ușor înclinate
către vest: lunca – terasă, lunca propriu-zisă și lunca inundabilă dar și platouri prelungi
cu direcția nord – vest și sud – est.
Din punct de vedere geomorfologic, acest teritoriu face parte din Subcarpații
Răsăriteni, depresiunea Cracău – Bistrița.
Ca forme de relief se întâlnesc:
-

cumpăna apelor situata pe dealuri, având forma de platou cu înclinări spre
sud – est și o pantă de 2 – 3 %;

-

terasa râului Bistrița, fragmentată de pâraie, relativ plană, cu inclinație mică
spre Bistrița, respectiv spre sud – vest;
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-

între luncă și terasă dar și între terasă și cumpăna apelor întâlnim versanți de
diferite forme cu pantă ce variază între 10 – 80 ‰;

-

lunca se poate împărți în trei părți distincte: lunca înaltă, lunca propriu – zisă
și lunca inundabilă, permanent influențată de apa Bistriței.

II.1.3. Clima, regimul termic, regimul precipitațiilor, regimul eolian
Clima comunei Racova este cea a zonei (Moldova Subcarpatica): temperat
continentală sub influența stepei ucrainiene, cu caracteristici specifice culoarelor
depresionare şi dealurilor joase, cu influenţe de relief dar și de sol, de covorul vegetal
și de depresiunea Cracău – Bistrița, cu circulație mai intensă a maselor de aer. În
zonele colinare se face simțită influența climei baltice. Culmile deluroase așezate în
calea direcției de deplasare a maselor de aer le reduc mult viteza de mișcare, realizând
un climat de adăpost, lucru ce nu se constată pe firul văii Bistriței și a teraselor de
luncă.
Sunt numeroase zilele cu cer senin și cu seri plăcute.
Circulația generală a atmosferei imprimă climei un caracter dinamic,
determinând și variații neperiodice ale regimului climatic, fiind modificată și de
factorii fizico – geografici regionali și locali. Masele de aer care afectează această zonă
sunt:
-

masa de aer din minimul islandic, frecventă mai ales în perioada rece a
anului;

-

masa de aer din maximul Azorelor, mai frecventă în perioada caldă.

Ambele produc precipitații frontale, la care se mai adaugă masele de aer anticiclonic
ce se deplasează de la nord – estul și estul Europei (anticiclonul siberian) cu frecvența
mai mare iarna, ce provoacă extreme de temperatură și cantități reduse de precipitații.
Un fenomen meteorologic des întâlnit în culoarul Bistritei şi deci și în zona
Racova este ceaţa și bruma, persistentă în special deasupra treptei de luncă. Ceața se
înregistrează, în medie, peste 60 zile dintre care mai mult de jumătate iarna.
Umiditatea aerului nu înregistrează scăderi accentuate deși învelișul vegetal
arborescent a fost afectat de defrișări și înlocuit de culturi agricole și pășuni,
favorizând extinderea vegetației de stepă, aceasta datorându-se și apariției salbei de
lacuri din valea Bistriței, care prin evaporare sporește umiditatea aerului.
Temperatura medie anuală la suprafaţa solului este de 9 - 10 grade Celsius iar
umezeala relativă are valori de 72%, fiind influenţată de sursa principală de evaporare
pe care o reprezintă lacurile din valea Bistriței.
Temperatura medie anuală a aerului este de 6 – 10 grade Celsius.
Luna cea mai caldă este iulie, cu o valoare medie multianuală de 21 grade
Celsius iar cea mai rece lună este ianuarie, cu o valoare medie de -4 grade Celsius.
Numărul mediu al zilelor de îngheţ este de 140 pe an, cu tendinta de reducere.
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Perioada cu temperatură medie de peste + 10 grade Celsius se întinde pe durata de cca.
6 luni. Primele îngheţuri apar după jumătatea lunii octombrie iar ultimele spre finalul
lunii aprilie. Din analiza regimului termic se concluzionează că perioada de vegetație
este lungă și permite dezvoltarea plantelor de cultură.
Apa provenită din ploi și zăpezi reprezintă rezerva de umezeală a solului, atât
de necesară plantelor în perioada de vegetație.
Valoarea medie anuală a precipitațiilor este de 596, 95 mm. Cele mai mari
cantități de precipitații cad vara, cu un maxim în luna iunie, când au loc adesea ploi
torențiale, însoțite de descărcări electrice și uneori grindină. Cantitațile cele mai mici
cad iarna în luna februarie, sub formă de zăpadă.
Sunt frecvente vânturile de origine continentală sau nord polară. Vara sunt
frecvente vânturile de est și nord, primăvara cele de origine atlantică. Cele mai
frecvente sunt crivățul, austrul. Crivățul este rece, aducând zăpada iarna și viscolind-o
iar vara este cald și secetos. Austrul aduce ploi vara și îmblânzește temperatura iarna.
II.1.4. Rețeaua hidrografică
Teritoriul comunei Racova face parte din bazinul hidrografic al râului Bistrița
ce traversează partea de sud – vest a teritoriului pe o lungime de 5 km, fiind format din
terasele râului Bistrița, ușor înclinate spre vest dar și platouri prelungi cu direcția nord
– vest și sud – est.
Dealurile sunt separate de văi înguste, unde curg pâraie precum: Racova,
Lețcana, Glodu, Valea Rea, Ilieși, ce curg de la nord la sud spre râul Bistrița. Aceste
pâraie (în afară de Lețcana, care are un debit permanent) au un caracter torențial,
revărsându-se la viituri și provocând în anii ploioși inundații. Aceste pâraie colectează
apele de pe versanți și le conduc spre luncă. La ieșirea din luncă, ele se revarsă,
producând pagube agriculturii.
Aceste pâraie au fost canalizate și dirijate spre râul colector, însă nefiind
întreținute permanent, se intâmplă uneori ca apele lor să iasă din matcă.
Prin lucrările de canalizare, influența negativă a apelor Bistriței pentru solurile
de luncă s-a redus considerabil, fiind scoase de sub pericolul inundației suprafețe
importante de teren.
Apa freatică poate fi intâlnită mai frecvent în luncă la diferite adâncimi:
2-3 metri în apropierea albiei vechi a Bistriței, 5-8 metri pe lunca mai înaltă,
25-30 metri pe cumpăna apelor și pe terase.
În zonele mai joase, apa freatică se găsește la câțiva metri adâncime. În
perimetrul cunoscut sub numele lunca Bistriței, datorită construcției canalului de fugă,
nivelul apei freatice a coborât cu câțiva metri. Adâncimea fiind de cca 6 metri,
locuitorii și-au instalat pompe pentru a scoate apa iar în zonele unde apa se află la
adâncimi mai mari, și-au săpat fântâni. Apa este bună de băut însă există și zone cu
apă cu conținut ridicat de sare.
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Chiar centrala hidroelectrică Racova este amplasată pe o rocă de sare care se
dizolvă și amenință construcția care din anul 2004 a fost scoasă din funcțiune.
II.1.5. Solurile, subsolurile
Comuna Racova nu posedă bogății deosebite în subsol. Documentele vremii
începutului de secol XX scot în evidență extragerea petrolului, prelucrat ulterior la
rafinăria ce era amplasată la ieșirea din orașul Buhuși, lângă bariera din comuna
Costișa, județul Neamț. Datorită capacității reduse de prelucrare și concurenței, această
rafinărie a fost lichidată. Ultima sondă a funcționat în lunca Bistriței până la începutul
anilor 1960. Zona respectivă, cultivată în anii următori cu plante de cultură, mai poartă
încă denumirea de tarlaua „La sondă”.
Pe teritoriul comunei se află o carieră de piatră și de nisip unde, prin anii 1950,
s-a amenajat balastiera din care se aproviziona cu pietriș șantierul hidrocentralei de la
Bicaz și celelalte baraje amenajate pe cursul Bistriței. Fiind pietriș în zonă, s-au putut
amenaja atunci toate drumurile și ulițele din satele comunei și toate construcțiile
ridicate au folosit pentru temelii pietrișul și nisipul care împreună cu cimentul fabricat
la Bicaz a facut posibilă amenajarea unor temelii solide pentru aceste construcții.
Lutul galben, existent din abundență, a fost utilizat pentru chirpici și cărămidă.
II.1.6. Floră și faună
Vegetaţia comunei Racova este generoasă, fiind identificate peste 700 specii de
plante in păduri, zăvoaie, poieni, pajiști naturale. Predominante sunt pădurile de fag
(spre dealuri), nelipsind nici stejarul (pe terase), frasinul, paltinul, ulmul și pinul.
Teritoriul comunei se află într-o zonă cu caracter de tranziție între stepă și
pădurile zonei umede, care a constituit în trecut sediul unor mișcări oscilatorii de
înaintare și retragere a pădurii, în funcție de modul cum au oscilat condițiile climatice.
În trecut, pădurea Racova – Lețcani se afla în proprietatea statului și avea 780
ha. Moșia Racova – domeniul statului, fostă proprietate a mănăstirii Bistrița din judetul
Neamț mai avea cca 700 ha. Prin 1790, hărțile austriece arătau că zona era acoperită cu
păduri de fag și stejar. În aceste condiții, aerul era curat, nepoluat datorită vegetației
bogate care îmbrăca aceste meleaguri, pornind de la Siret către Bistrița și mai departe
către munți. De atunci, vegetația naturală a cunoscut schimbări semnificative. Datorită
creșterii populației, suprafața împădurită a început să scadă, crescând în schimb
suprafețele cultivate. Au apărut și efecte nefavorabile, precum: micșorarea cantitativă a
nivelului anual de precipitații, diminuarea debitului pânzei freatice, intensificarea
acțiunii de eroziune a solului și apariția unei vegetații specifice.
În prezent, flora şi fauna sunt variate şi bogate. Întâlnim în zona de lizieră teiul,
alunul, păducelul, cătina. În fâneţe găsim sunătoarea, armurariul, zmeurul, podbalul şi
traista ciobanului În pădurile şi crângurile din jurul satelor comunei Racova pot fi
întâlnite plante medicinale, adevărate izvoare de sănătate în vindecarea bolilor de
inimă, diabetului, obezităţii, depresiei.
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Fauna sălbatică este compusă din mamifere precum căprioare, mistreţ, lup și
vulpe, mustelide (dihori). Mai frecvente sunt mamiferele mici (veveriţa, diferite specii
de şoareci si mai ales iepurii). Speciile de pasări sunt mult mai numeroase și foarte
diversificate. Se aminteşte ciocârlia, rândunelele, fazanii, mierlele, cucii. Se adaugă
reptilele și amfibienii precum și numeroase specii de nevertebrate (gasteropode,
miriapode, pseudoscorpionoide, păienjeni etc).

II.2. Istoric
Cercetările arheologice efectuate în zona comunei Racova au scos la iveală
mărturii ce datează din îndepărtatul paleolitic. Au fost descoperite pe teritoriul
comunei un topor de piatră și fragmente de ceramică pictată, aparținând culturii
Cucuteni.
Din epoca fierului au fost descoperite unelte, podoabe, vase și numeroase
monede cu efigiile împăraților Domițian și Vespasian, demonstrându-se astfel legătura
cu lumea romană. În anul 1937, un locuitor din satul Gura Văii, săpând în grădină, a
gasit într-o oală de lut trei monede ce purtau efigiile împăratului roman Aurelian, a
unui ostaș cu arcul întins și , respectiv, a împăratului Traian.
Satul Racova, reședința comunei din anul 1864, a fost denumit după numele
pârâului ce străbate satul de la nord la sud pe o distanță de câțiva kilometri, pe firul
căruia, pe ambele părți, oamenii și-au construit case. Din mărturii străvechi, se pare că
acest pârâu avea în vechime pești, scoici și raci, de unde ar fi derivat ulterior
denumirea satului Racova.
Prima denumire a satului Racova apare abia în 1821, fiind un cătun al satului
Lețcani. Se pare că apariția satului a fost determinată de fenomenul de emigrare a
țăranilor ardeleni la sfârșitul anilor 1780, acești emigranți bucurându-se aici de
privilegii, înființând aici satul pe care ei l-au denumit Racova. O perioadă de timp,
noul sat Racova s-a aflat sub custodia satului Lețcani, care era mai vechi. Satele
actuale ale comunei Racova aparțineau în trecut ținutului Neamț precum și mănăstirii
Bistrița. Împărțirea administrativă din anul 1835 aduce satele aparținătoare definitiv în
ținutul Bacăului. Legea lui Al. I. Cuza din 1864 prevedea constituirea comunelor în
cazul existenței a minimum 100 familii și 500 locuitori, indiferent de dimensiunea
teritoriului locuit. Ca urmare, în anul 1864 a fost înființată comuna Racova. Legea
rurală, promulgată de Cuza și Kogălniceanu în 1864 prevedea împroprietărirea
țăranilor cu pământ și desființarea pentru totdeauna a unor obligații către feudali:
claca, dijma, ziua de plug și carul cu lemne. În mai 1865, câteva sute de țărani
primiseră deja pământ de pe moșia Racova, ce devenise moșie de stat în urma
secularizării averilor mănăstirești. Acest proces a continuat ulterior. Reforma agrară a
însemnat un moment important în viața țăranilor, deschizând calea dezvoltării într-un
ritm mai alert a gospodăriilor țărănești, fapt ce a condus la un aflux de produse
agricole pe piață.
Anul 1878 reprezintă cucerirea independenței României. În ceea ce privește
comuna Racova, în războiul pentru independență au căzut la datorie 3 ostași - 2 soldați
și un caporal.
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În anul 1885 se construiește fabrica de postav în localitatea învecinată Buhuși,
care avea să ofere locuri de muncă multor locuitori din Racova iar după anul 1900,
prin extinderea fabricii, afluxul sătenilor spre fabrică va crește și mai mult.
În 1907, anul răscoalei țărănești, câțiva locuitori din Racova au participat la
răscoală, deplasându-se la Buhuși. Totuși, spre deosebire de satele vecine, în Racova
nu s-au produs manifestări violente (incendierea conacelor boierești).
În 1912 a început construcția școlii Racova. În 1952 au început lucrările de
extindere a școlii cu încă 4 săli de clasă și camere pentru cancelarie, laborator și
atelier.
A doua năzuință a poporului român a fost realizarea Marii Uniri, năzuință ce
avea să capete contur odată cu începerea primului război mondial și intrarea României
în război, de partea Antantei, în august 1916. În focul luptelor din vara anului 1917 au
participat 84 de ostași din comuna Racova, 27 dintre ei căzând eroic la datorie, 3
rămânând invalizi de război. Acești eroi din primul război mondial au numele încrustat
pe partea dinspre apus a plăcii comemorative aflată pe monumentul ridicat în curtea
bisericii din Racova.
Dupa o perioadă de pace și prosperitate, România se va afla din nou la grea
cumpănă, prin izbucnirea celui de al doilea război mondial. La operațiunile militare
din acest război au participat din comuna Racova un numar de 245 ostași, dintre care
85 au murit pe front, 8 au rămas invalizi de război, 27 fiind decorați pe front pentru
vitejia lor.
În semn de înaltă prețuire a supremei jertfe aduse pe altarul patriei, în anul 1995
s-a ridicat un monument în memoria celor căzuți în războaiele purtate pentru libertate,
independența și suveranitate națională.
După al doilea război mondial, s-au înființat Gospodăria Agricolă Colectivă
„Scânteia”, unde veniturile se repartizau după numărul de zile de muncă prestate. Tot
inventarul agricol mărunt a fost înlocuit cu tractoare și mașini agricole performante.
Anul 1954 a constituit demararea rețelei de electrificare în comună, finalizată în
1966. Tot în 1954 a fost construit și căminul cultural precum și biblioteca.
În centrul comunei sunt o serie de clădiri care au istoria lor: clădirea primăriei,
construită în anul 1886 ca local de școală. Aici a funcționat școala primară până în
1915. În clădirea primăriei, refăcută în anul 1924, a funcționat și postul de jandarmi
cât și miliția. În 1979 – 1980 a fost construit un bloc de locuințe cu două nivele,
proiectat inițial pentru specialiștii din comună.
În comuna Racova se află Casa memorială „Ion Borcea”, casa copilăriei și
adolescenței profesorului universitar Ion Borcea. Casa a fost donată de sora savantului,
Eufrosina Borcea Petrovanu. Astăzi găzduiește expoziția permanentă dedicată vieții și
operei marelui zoolog, specialist în fauna Mării Negre, fondatorul oceanografiei
românești, unul dintre primii oameni de știință care a înțeles importanța și rolul
oceanului planetar. Expoziția de la casa memorială conține fotografii de epocă, copii
după documente relevante pentru opera și viața savantului și piese autentice de
mobilier. Casa, cu o vechime de 100 ani, a fost locuită de familia Petrovanu, care a
donat o parte a ei Muzeului de Științele Naturii din Racova.
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II.3. Demografie
II.3.1. Dinamica populației după domiciliu în perioada 2010-2020
Conform datelor Institutului Național de Statistică 2, actualizate la 02.11.2020 și
furnizate în data de 05.01.2021, în perioada 2010-2020, populația comunei Racova,
după domiciliu, la 01 iulie 2020, a evoluat după cum urmează:

Total populație cu
domiciliul în
comuna Racova

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3549

3595

3578

3613

3613

3594

3583

3574

3556

3581

3558

După cum se poate vedea în tabelul anterior precum și din reprezentarea grafică
de mai jos, populația după domiciliu nu a avut fluctuații semnificative. În anul 2020 sa înregistrat o ușoară creștere a numărului de persoane comparativ cu anul 2010.

Total populație cu domiciliul în comuna
Racova
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2018

Comparând dinamica populației comunei Racova cu dinamica populației
județului Bacău, se observă că populația comunei Racova nu se înscrie în trendul
general al județului Bacău. Astfel, dacă la nivelul județului Bacău - din 1992 si pana in
prezent - s-a înregistrat o scădere cu 2% a numărului de persoane cu domiciliul în
județ, în comuna Racova numărul de persoane domiciliate în comună a crescut cu
8,5%. În tabelul și graficele următoare sunt ilustrate aceste date statistice.

2http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table

28

Strategia locală de dezvoltare durabilă a comunei Racova 2021 - 2027
Evoluția populației la 1 iulie, dupa domiciliu, în perioada 1992 - 2020

Ani

Populația după
domiciliu la 1 iulie în
comuna Racova

Populația după
domiciliu la 1 iulie
în județul Bacău

1992

3280

751660

1993

3228

752073

1994

3221

753499

1995

3207

754382

1996

3185

754517

1997

3185

754923

1998

3233

756543

1999

3265

758410

2000

3319

760001

2001

3371

761776

2002

3364

762233

2003

3373

761746

2004

3396

761196

2005

3450

761624

2006

3495

761003

2007

3520

760120

2008

3561

759457

2009

3563

758097

2010

3549

756322

2011

3595

753619

2012

3578

751919

2013

3613

750094

2014

3613

748402

2015

3594

749347

2016

3583

747100

2017

3574

745727

2018

3556

743574

2019

3581

738225

2020

3558

735576
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Populatia dupa domiciliu la 1 iulie in judetul Bacau
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Conform Recensământului din 2011, cel mai populat sat din comună este
Racova, concentrând 65% din populația comunei. Gura Văii este al doilea sat ca
mărime din comuna Racova, deținând 22% din populația comunei. Satele Hălmăcioaia
(suprafața intravilan 27,45 ha) cu 8,5% din populație și Ilieși (30,70 ha) cu 4,5% sunt
satele cele mai mici ale comunei.
II.3.2. Populaţia pe sexe și grupe de vârstă
Conform Institutului Național de Statistică 3, actualizate la 02.11.2020 și
furnizate în data de 04.01.2021, structura populației comunei Racova după domiciliu la
01 iulie 2020 pe grupe de vârstă și sexe se prezintă după cum urmează:

3http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Prezentat grafic avem următoarea imagine:
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Populația pe sexe și grupe de vârstă
Spre deosebire de datele statistice de la nivel național și județean care indică o
populație feminină mai mare decât populația masculină, în comuna Racova populația
masculină este majoritară, pe toate grupele de vârstă până la 60 de ani.
Date suplimentare privind structura populației pot fi extrase din rezultatele
Recensământului din 2011. Astfel:
Structura populației după starea civilă este:
-

38% - necăsătoriți

-

45% - căsătoriți

-

11% - văduvi

-

6% - divorțați

-

4% - uniune consensuală
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Structura populației după etnie este:
-

95% - români

-

5% - informația nu este disponibilă

Structura populației după religie este:

astfel:

-

93% - ortodocși

-

2% - romano-catolici

-

5% - informația nu este disponibilă

Structura populației de 10 ani şi peste, după nivelul de educaţie se prezintă
-

0,17% - absolvenți de Master/ Doctorat/ Studii postuniversitare;

-

3,3% - sunt absolvenți de studii universitare de licență;

-

0,48% - absolvenți de cursuri postliceale şi de maiştri;

-

15,48% - absolvenți de liceu;

-

17,72% - absolvenți de învățământ profesional şi de ucenici;

-

39,97% - absolvenți de învățământ gimnazial;

-

20,54% - absolvenți de învățământ primar;

-

2,35% - fără școală absolvită, din care 0,54% analfabeți.

În ceea ce privește dinamica populației, prezentăm mai jos indicatorii privind
natalitatea și mortalitatea în comuna Racova. Datele sunt preluate de la Institutul
Național de Statistică, actualizate la 14.09.20204.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Născuți vii

27

26

24

33

23

17

Decedați

62

50

44

51

56

47

Spor natural

-35

-24

-20

-18

-33

-30

3613

3594

3583

3574

3556

3581

Natalitate

7

7

7

9

6

5

Mortalitate

17

14

12

14

16

13

Populația cu
domiciliul in
comuna Racova

4http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Pentru o mai bună imagine a a sporului natural negativ am realizat graficul de
mai jos în care se poate vedea evoluția comparativă a celor doi indicatori: „Născuți
vii” și „Decedați”.
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În ceea ce privește nupțialitatea și divorțialitatea, Institutul Național de
Statistică 5 ne furnizează următoarele date, actualizate la 11.06.2020:
2014
Populația cu
domiciliul in
comuna Racova
Căsătorii in comuna
Racova
Rata nupțialității
Divorțuri in comuna
Racova
Rata divorțialității

2015

2016

2017

2018

2019

3613

3594

3583

3574

3556

3581

12

7

24

19

19

23

3,32

1,95

6,7

5,32

5,34

6,42

6

5

10

6

11

2

1,66

1,39

2,79

1,68

3,09

0,56

5http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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II.3.3. Locuinţe existente la sfârşitul anului
2014
Locuințe în proprietate privată existente
la sfârșitul anului

2015

2016

2017

2018

2019

1425

1428

1432

1433

1430

1434

Locuințe terminate în cursul anului,
finanțate din fonduri private

5

8

8

6

3

10

Autorizații de construire eliberate pentru
clădiri rezidențiale

7

10

9

5

11

7

Suprafața locuibilă existentă la sfârșitul
anului în proprietate privată (mp)

56744

57277

58051

58507

58659

59623

Număr de locuitori

3613

3594

3583

3574

3556

3581

15,706

15,937

16,202

16,37

16,496

16,650

Suprafața locuibilă/ locuitor

70000
60000
50000

Locuinte in proprietate
privata existente la
sfarsitul anului

40000
30000

Suprafata locuibila
existenta la sfarsitul
anului in proprietate
privata (mp)

20000
10000
0

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evoluţia numărului de locuinţe şi a suprafeţei locuibile în perioada 2014 - 2019
Se înregistrează o creștere de 5% a suprafeței locuibile și o creștere mult mai
redusă a numărului de locuințe pe raza comunei în anul 2019 față de anul 2014. Acest
fapt este interpretat ca o îmbunătățire a condițiilor de trai, suprafața locuibilă ce îi
revine unui locuitor crescând cu 6%.
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Evaluarea demografică a comunei conduce așadar la următoarele concluzii:
-

Numărul de locuitori din comuna Racova a rămas relativ constant în
ultimii 10 ani, neînregistrându-se fluctuații semnificative.

-

Comparând dinamica populației comunei Racova cu dinamica populației
județului Bacău, se observă că populația comunei Racova nu se înscrie în
trendul general al județului Bacău. Astfel, dacă la nivelul județului
Bacău, din 1992 și până în prezent, s-a înregistrat o scădere cu 2% a
numărului de persoane cu domiciliul în județ, în comuna Racova
numărul de persoane domiciliate în comună a crescut cu 8,5%.

-

Conform statisticilor întocmite de către Ministerul de Interne, peste
250.000 de români aflați la muncă în țările din vestul Europei (ca zidari,
meșteri, ospătari, cameriste etc.) au revenit în țară după declanșarea
pandemiei SARS-Cov 2, speriați și îngrijorați de perspectivele sumbre
din țările în care lucrau. Reîntoarcerile s-au datorat faptului că șantierele,
restaurantele și hotelurile unde activau s-au închis peste noapte. Așadar,
este de așteptat ca populația comunei să crească într-o oarecare măsură
datorita revenirii celor plecați la muncă în străinătate.

-

Spre deosebire de datele statistice de la nivel național și județean care
indică o populație feminină mai mare decât populația masculină, în
comuna Racova populația masculină este majoritară, atât pe total cât și
pe toate grupele de vârstă până la 60 de ani.

-

Din graficul „Populația pe sexe și grupe de vârstă” se observă că
fenomenul migrației nu a afectat în mod semnificativ comuna Racova
(scăderea înregistrată pentru segmentul de vârstă 25-29 ani este foarte
mică; așadar, locuitorii din comuna Racova ce se încadrează în
segmentul de vârstă 25-29 ani – vârsta propice plecării la muncă în
străinătate - nu au părăsit în număr mare comuna). Analizând în
continuare datele pe grupe de vârstă, se observă că populația scade brusc
pentru segmentul de vârstă cuprins între 55 și 65 de ani. Această scădere
se datorează mai puțin migrației forței de muncă dar mai ales speranței
de viață relativ redusă în mediul rural. Acest fapt are mai multe cauze,
prioritare fiind însă lipsa unei minime educații sanitar/medicale dar și
accesului dificil la serviciile medicale.

-

În ceea ce privește structura populației după starea civilă, se observă că
procentul majoritar este dat de segmentul persoanelor căsătorite: 45%. În
comuna Racova rata nupțialității în 2019 (de 6,42 căsătorii la mia de
locuitori) este superioara ratei nupțialității înregistrată la nivel național
(5,8) sau la nivel județean (5,6). Comparând cu rata nupțialității din
mediul rural la nivel național (5,3 căsătorii la mia de locuitori) și cu rata
nupțialității din mediul rural la nivel județean (4,9 căsătorii la mia de
locuitori), se observă ca din nou, comuna Racova nu se înscrie în media
națională sau județeană în sensul că numărul de căsătorii este mai mare
decât media căsătoriilor din mediul rural - național și mediul rural –
județean. Acest lucru indică, la nivelul comunei Racova, existența unei
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societăți în care tradiția familiei joacă în continuare un rol important
(multe căsătorii, puține divorțuri).
-

Rata divorțialității în comun Racova (0,56) este sub media națională în
anul 2019 (1,36 divorțuri la mia de locuitori) și sub rata divorțialității pe
județ (de 1,4 divorțuri la mia de locuitori).

-

Populația comunei Racova are o structură extrem de omogenă din punct
de vedere al etnicității, cu un solid sentiment identitar, de apartenență la
grup. Există o majoritate covârșitoare de populație de etnie română –
95% și doar 5% alte etnii nespecificate. De asemenea, din punct de
vedere religios, 93% din populaţia comunei este de religie ortodoxă iar
2% romano-catolică si 5% alte religii nespecificate.

-

Ponderea studiilor este reprezentată de persoanele cu studii primare și
gimnaziale. Urmează apoi persoanele cu studii profesionale și liceale.
Procentul populației școlarizate este de 97,65% din totalul populației
comunei Racova.

-

Locuințele din comuna Racova sunt construite preponderent din paianta
sau chirpici, în procent de 75% însă se observă o tendință de
îmbunătățire a calității locuințelor. Astfel, chiar dacă numărul locuințelor
nu a crescut, se constată o mărire a spațiului de locuit cu cca 1 mp/ cap
de locuitor. De asemenea, locuințele construite cu materiale rezistente
(lemn, cărămidă, ciment, piatră) sunt într-un procent de 25% din total
locuințe.

II.4. Economie
În 2020, la nivelul comunei Racova funcționau următoarele societăți
comerciale:
Nr.
Crt.

Denumire

Domeniul de
activitate

Numar de
Cifra de
angajati la
afaceri la 2019
2019

Profit la
2019

1

S.C. Matlascom 2000 SRL

Industrie

6

770.888

253.836

2

S.C. Romexpres SRL

Servicii

3

30.350

-40.843

3

S.C. Archip Com SRL

Comert

6

755.497

12.049

4

S.C. Autocam Rest SRL

Servicii + comert

21

1.670.270

15.373

5

S.C. Bib Trans SRL

Transport

1

4.713

-24.916

6

S.C. Mirada-Prest SRL

Agricultura

4

640.252

8.597

7

S.C. MastefTrans SRL

Servicii

3

1.008.132

307.019

8

S.C. Total Tir Trans SRL

Servicii

5

281.761

-23.944

9

S.C. Dinvest Company SRL

Servicii

1

353.851

164.462
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Nr.
Crt.

Domeniul de
activitate

Denumire

10 S.C. Trorimax SRL

Numar de
Cifra de
angajati la
afaceri la 2019
2019

Profit la
2019

Comert

0

64.077

9.416

Constructii

6

835.445

492.900

12 S.C. Pașcău Construct SRL

Servicii

4

700.795

531.559

13 S.C. Himmerland SRL

Servicii

2

145.500

19.255

14 S.C. Daried Steel SRL

Constructii metalice

0

16.100

5.622

Servicii

1

148.135

71.925

Comert

12

7.483.752

711.769

Comert

0

80.981

2.586

Agricultura

0

343.449

196.475

Alimentatie publica

0

61.029

1.072

Comert

0

317.662

43.520

21 COFFEEMANIA TO GO SRL

Alimentatie publica

1

108.171

40.230

22 SAIF CATIC SRL

Alimentatie publica

2

124.267

15.695

Comert

0

83.414

75.655

Comert

0

202.604

4.554

Alimentatie

0

272.072

149.114

S.C. Hidrosanitare Valentino
SRL

11

15 Silvaelf SRL
RADU & YOANA
HORTOLOMEI SRL

16

17 SMAD IMPEX SRL
18 OTEA FAMILY SRL
19 VALIANCA SRL
MOLDROM SERVEXPERT
SRL

20

STEFALEX DISTRIBUTION
SRL
SIMPETRU TERMOPAN
24
CENTER SRL
AUGUSTEO PANIFICATIE
25
SRL
23

Pe sectoare de activitate, situația societăților înscrise pe raza comunei Racova
este după cum urmează:
Numar de
angajati la
2019

Nr. Crt.

Domeniul de activitate

Numar
societati

Cifra de
afaceri la 2019

Profit la
2019

1

Industrie

1

6

770.888

253.836

2

Alimentație publică

4

3

565.539

206.111

3

Servicii

7

19

2.668.524

1.029.433

4

Comerț

8

39

10.658.257

874.922

5

Agricultură

2

4

983.701

205.072

6

Transport

1

1

4.713

-24.916

7

Construcții

2

6

851.545

498.522
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Ponderea activităților economice este prezentată în următoarele grafice:
Ponderea activităților economice în comuna Racova dupa numărul de societăți

Număr societăți

Transport Constructii
4%
8%

Industrie
4%
Alimentatie publica
16%

Agricultura
8%

Servicii
28%

Comert
32%

Cele mai multe societăți comerciale activează în domeniul comerțului ( 32%),
urmate îndeaproape de domeniul serviciilor (28%). În alimentație publică funcționează
16% din societățile din comună. În agricultură și construcții funcționează câte 8% iar
in Industrie și transport câte 4% din societățile din comună.
Ponderea activităților economice în comuna Racova dupa numărul de angajați

Număr de angajați
Transport
1%
Agricultura
5%

Constructii
8%

Industrie
8%

Alimentatie
publica
4%
Servicii
24%

Comert
50%
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Cei mai multi angajați sunt în domeniile comerțului (50%) și al serviciilor
(24%), urmate de construcții (8%) și industrie (8%). În agricultură lucrează 5% din
angajații societăților înregistrate în comuna Racova și 4% în alimentație publică.
Ponderea activităților economice în comuna Racova după cifra de afaceri

Transport
0%
Agricultura
6%

Cifra de afaceri
Constructii
5%

Industrie
Alimentatie publica
5%
3%

Servicii
16%

Comert
65%

În ceea ce privește cifra de afaceri, 65% din cifra de afaceri realizată de
societațile înregistrate în comuna Racova este realizată în domeniul comerțului, 16%
în servicii, 6% în agricultură, 5% în industrie și tot 5% în construcții. Alimentația
publică realizează doar 3% din cifra de afaceri.
Ponderea activităților economice în comuna Racova după profit

Profit
Transport
-1%
Agricultura
7%

Comert
28%

Industrie
8%
Constructii
16%

Alimentatie publica
7%

Servicii
33%
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Cele mai profitabile activități sunt cele din domeniul serviciilor, acestea
cumuland 33% din profitul obținut de societățile înregistrate pe teritoriul comunei
Racova. Societățile din comerț obțin 28% din profit și cele din construcții 16% din
profitul obținut de societățile înregistrate pe teritoriul comunei Racova. Industria cu
8%, Alimentația publică cu 7% și Agricultura cu 7% completează clasamentul.
Pe lângă societățile comerciale înregistrate în comuna Racova, zece societăți
având sediile în județul Bacău și București desfășoară activități pe teritoriul comunei
Racova.
Domeniul de
activitate

1

AGRICOLA INTERNATIONAL SA
BACAU - PUNCT DE LUCRU :
FERME BROILER RACOVA

Număr
de
angajați

Agricultură

2012

2

S.C. Semacomp SA Hemeius

Agricultură

15

1.962.632

28.336

3

S.C. Intertex Trading SRL Saucesti

Industrie ușoară

8

3.281.952

51.300

4

S.C. Vedas SRL Hemeius

Agricultură

2

357.817

175.387

5

S.C. Novo Sell SRL - transfer in
Bucuresti

Servicii

4

4.574.249

992.690

6

S.C. Solarisfarm SRL Letea Veche

Comerț

2

3.816.581

266.527

7

S.C. Getica OOH SRL Bucuresti

Servicii

46

16.119.354

2.124.341

8

S.C. Prelumet Com SRL Blagesti

Agricultură

8

1.272.583

54.311

9

Societatea “Cooperativa De Consum”
Gârleni

Comerț

3

52.220

125

Agricultură

5

2.261.272

448.514

Nr.
Crt

Denumire

10 S.C. Antares SRL Buhusi

Cifra de
afaceri

Profit

501.350.726 25.366.730

După cum se poate vedea în tabelul anterior, sunt societăți ce au cifre de afaceri
importante, cinci dintre acestea activează în agricultură, o societate în industria ușoară
(confecții), două societăți în servicii și două în comerț. Aceste societăți comerciale au
puncte de producție sau de desfacere pe teritoriul comunei și sunt un angajator
important pentru locuitorii Racovei. Nu putem face o analiză a numărului de angajați,
a cifrei de afaceri și a profitului deoarece nu sunt disponibile date privind acesti
indicatori realizați în comuna Racova. În tabelul anterior sunt prezentate datele cu
privire la întreaga activitate a societăților respective.
De asemenea, sunt înregistrate cu sediul în Racova șase întreprinderi
individuale, patru cu activitate în agricultură și două în comerț precum și o persoană
fizică autorizată (P.F.A. Teacă I. Ioan) cu activitatea principală în agricultură. În
tabelul următor sunt prezentate date privind numărul de angajați aferent fiecărei
intreprinderi individuale.
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Nr.
Crt.

Denumire

Domeniul de
activitate

Număr de
angajați

Comerț

3

1

I.I. Filip V. Minodora

2

I.I. MicuI. Ioan

Agricultură

2

3

I.I. Vlad Gh. Vasile

Agricultură

1

4

I.I. Vlad Vasile-Adrian

Agricultură

1

5

I.I. Popa CC Viorel

Agricultură

1

6

I.I. Hortolomei S. Lidia

Comerț

4

Concluziile evaluării economice sunt expuse în cele ce urmează:
-

Comuna Racova are o economie dinamică, pe teritoriul său activând un
număr de 23 de societăți ce au o cifră de afaceri cuprinsă între 50.000 lei și
7.500.000 lei. Aceste societăți utilizează forța de muncă locală și generează
încasări la bugetul local.

-

Vecinatatea cu orașul Buhuși și accesul facil către municipiul Bacău (pe
DN 15) au determinat un număr de 10 societăți să-și deschidă puncte de
producție sau de desfacere pe teritoriul comunei Racova. Aceste societăți au
absorbit forța de muncă locală, generând o creștere a nivelului de trai și
implicit o diminuare a fenomenului de migrație.

II.5. Agricultura
Conform datelor furnizate de Comuna Racova, suprafața fondului funciar după
modul de folosință în comuna Racova este prezentat în tabelul următor:
Nr. Crt.
I
I.1

Categorie de folosință
Terenuri agricole,
din care:
Teren arabil

Total suprafață
2071
1520

I.2

Pașuni

446

I.3

Fânețe

68

I.4

Vii și pepiniere viticole

29

I.5
II
II.1

Livezi
Terenuri neagricole,
din care:
Păduri și vegetație forestieră

8
1340
932

II.2

Terenuri ocupate de ape, bălți

46

II.3

Terenuri ocupate cu construcții

218

II.4

Căi de comunicații

68

II.5

Terenuri degradate și neproductive

76

III

Total suprafață comuna Racova

3411
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Așa cum se poate observa în reprezentările grafice de mai jos, din totalul
fondului funciar al comunei Racova, 61% o constituie terenurile agricole și 39%
terenurile neagricole.
Reprezentarea grafică a categoriilor de terenuri din Comuna Racova

Categorii de terenuri
Terenuri
neagricole
39%

Terenuri
agricole
61%

Reprezentarea grafică a fondului funciar al comunei Racova pe categorii de folosință
Terenuri ocupate
cu constructii
6.39%

Categorii de folosință
Cai de comunicatii
1.99%

Terenuri ocupate
de ape, balti
1.35%

Terenuri degradate
si neproductive
2.23%
Teren arabil
44.56%

Paduri si vegetatie
forestiera
27.32%

Livezi
0.23%
Vii si pepiniere
viticole
0.85%

Fanete
1.99%

Pasuni
13.08%
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Ponderea cea mai mare în cadrul suprafeței totale a comunei Racova este
deținută de terenul arabil, cu 44,56%. Terenul forestier deține 27,32%, pășunile ocupă
13,08% iar fânețele 1,99% din fondul funciar. Terenurile ocupate de construcții sunt
6,39% din suprafață, căile de comunicație ocupă 1,99%, terenuri degradate și
neproductive 2,23%. Terenurile ocupate de ape și bălți ocupă 1,35% din fondul funciar
al comunei Racova, viile ocupă 0,85% și livezile 0,23%.
În comuna Racova activează Asociația producătorilor agricoli Racova ce
sprijină crescătorii de animale. Astfel, au fost achiziționate tocători, tractoare, lame
pentru distrugerea mușuroaielor, cositoare pentru a întreține pășunea, pe care membrii
asociației o pot utiliza pentru a duce animalele la păscut sau pot cosi gratuit.
În comuna Racova nu există îmbunătăţiri funciare, cu toate ca acestea ar fi
necesare. Cauzele care au condus la acestă situație sunt specifice acestui sector - sunt
cauze general valabile pentru întreaga suprafața agricolă a țării însă aplicabilitatea lor
locală a fost deplin dovedită: divizarea marilor suprafețe agricole, furturile și
vandalizările din patrimoniu, uzura fizică și morală a echipamentelor și dotărilor, lipsa
fondurilor de întreținere și exploatare, lipsa fondurilor pentru investiții noi,
conștientizarea deficitară a unor specialiști și a unor structuri cu putere de decizie din
agricultură cu privire la importanța majoră a lucrărilor de îmbunătățiri funciare.
Exploatațiile de dimensiuni mari, care ar putea investi în îmbunătățiri funciare refuză
astfel de investiții deoarece terenurile care compun exploatațiile sunt în cea mai mare
parte terenuri arendate, fapt ce nu le garantează că investițiile efectuate vor genera
beneficii pe perioada lor de viață. Efectele lipsei acestor lucrări se referă în special la
producții scăzute, dependența crescută față de fenomenele meteorologice, eroziunea și
degradarea accentuată a solului cu efecte dezastruoase pe termen lung (unele cercetări
arată că spălarea prin eroziune a numai 1 cm de sol de pe terenul arabil conduce la o
pierdere de cca 150 tone de sol; îndepărtarea stratului superior al solului are ca efect
scăderea fertilității terenurilor cultivate, prin pierderea parțială sau chiar totală a
elementelor nutritive) 6.
Conform datelor transmise de către Primaria Racova, principalele culturi de
câmp realizate în anul 2020 au fost:

6

-

Porumb

408 ha

-

Grâu

165 ha

-

Floarea soarelui

135 ha

-

Lucernă

135 ha

-

Soia

18 ha

-

Orz

16 ha

-

Rapiță

8 ha

http://www.anif.ro/cnrid/

43

Strategia locală de dezvoltare durabilă a comunei Racova 2021 - 2027

În ceea ce privește legumele, următoarele suprafețe de teren au fost cultivate:
-

Legume

58 ha

-

Cartof

12 ha

-

Fasole boabe 7 ha

-

Mazăre

1 ha

De asemenea, s-au cultivat 3 ha cu pepeni, 3 ha cu căpșuni și 8 ha cu plante
pentru semințe.
Având în vedere că anul 2020 a fost unul dintre cei mai secetoși ani, datele
privind producția obținută nu sunt relevante pentru potențialul comunei.
Efectivele de animale din comuna Racova sunt:
-

Bovine – 188 de capete, din care 96 capete sunt vaci de lapte;

-

Ovine – 355 capete, din care 288 sunt oi femele;

-

Caprine – 100 capete, din care 75 sunt capre;

-

Porcine – 172 capete;

-

Cabaline – 36 capete;

-

Păsări – 1740 capete, din care 1440 găini ouătoare;

-

Iepuri – 56 capete;

-

Familii de albine – 417.
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Producția animală anuală a fost:
-

Lapte de vacă

403.200,0 litri

-

Lapte de oaie

10.080,0 litri

-

Lapte de capră

5.500,0 litri

-

Carne de porc

20.640,0 kg

-

Carne cabaline

16.200,0 kg

-

Carne de pasăre

2.958,0 kg

-

Carne de iepure

123,2 kg

-

Ouă

273.600 bucăti

-

Miere

5.004,0 kg

În Registrul agricol al comunei Racova aferent anului 2020 sunt înscrise
următoarele date privind utilajele deținute:
-

Tractoare total 35 bucăți, din care:
Tractoare fabricate în România:
- 1 tractor de 30 CP
- 3 tractoare de 45 CP
- 9 tractoare de 65 CP
Tractoare importate: 22 bucăți;

-

Motocultoare:

9 bucăți;

-

Combine păioase:

4 bucăți;

-

Combine porumb:

2 bucăți;

-

Pluguri:

-

Mașini gunoi de grajd

-

Grape cu discuri

-

Tăvălugi

2 bucăți;

-

Combinatoare

4 bucăți;

-

Semănătoare păioase

16 bucăți;

-

Semănătoare prășitoare

10 bucăți,

-

Cultivatoare

6 bucăți;

-

Mașini de plantat cartofi

2 bucăți;

-

Mașini de erbicidat

12 bucăți;

-

Cositori

22 bucăți;

-

Combine autopropulsate furaje

49 bucăți;
3 bucăți;
29 bucăți;

2 bucăți.
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Conform datelor furnizate de Primaria Racova, exploatațiile agricole din
comună au următoarea structură, din punct de vedere al dimensiunii acestora:

Dimensiunea exploatației

Suprafața
(Ha)

Numar de
exploatații

Sub 5 ha

556,00

227

5-10 ha

29,49

5

10-20 ha

79,80

5

20-50 ha

213,06

7

50-100 ha

312,93

4

Peste 100 ha

471,08

2

Structura exploatațiilor agricole în funcție de numărul lor
10-20 ha
2.00%

20-50 ha 50-100 ha
2.80%
1.60%

Peste 100 ha
0.80%

5-10 ha
2.00%

Sub 5 ha
90.80%

Analizând datele din tabelul de mai sus, se observă că cea mai mare parte a
terenului agricol este deținut de 227 de exploatații având o sprafață de până în 5 ha.
Explicația dimensiunilor reduse este dată de rațiunea economică, în primul rând. Micii
proprietari nu pot susține financiar lucrările necesare de la înființarea culturilor până la
recoltare. Nu sunt resurse bănești pentru input-uri (semințe, insecticide, pesticide etc),
pentru lucrările mecanizate, pentru utilajele de lucrări sau instalații de irigare. De cele
mai multe ori micii proprietari închiriază utilajele necesare ceea ce mărește costurile
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de producție. Unul dintre principalele dezavantaje ale acestui fapt este dependența de
disponibilitatea deținătorilor de utilaje de a le închiria. Această dependență se reflectă
în primul rând în graficul de timp. Dat fiind faptul că lucrările care necesită un anumit
tip de utilaje se desfășoară în aceeași perioadă, de cele mai multe ori aceste utilaje nu
sunt diponibile decât cu întârzieri. Fapt care duce la decalaje de timp și implicit la
pierderi de producție. Utilajele închiriate sunt, în majoritatea cazurilor, cu un grad
mare de uzură fizică iar parametrii tehnici sunt depășiți. Ceea ce implică din nou,
pierderi în procesul de producție.
Acestea sunt câteva dintre motivele pentru care agricultorii din comuna Racova
au ales (mai corect spus, au fost nevoiți să aleagă) fermele de subzistență.

II.6. Dezvoltare rurală
II.6.1. Infrastructura de bază
Reţeaua de drumuri
Rețeaua de drumuri din comuna Racova, compusă din drumuri sătești,
comunale, de exploatație agricolă și forestiere, totalizează 79,4 km. Astfel:
• Drumuri comunale 3,2 Km
• Drumuri sătești 55,3 Km;
• Drumuri de exploatație agricolă 17,5 Km.
• Drumuri forestiere 3,4 Km.
Detalierea lungimii drumurilor pe categorii de îmbrăcăminte:
• Beton 0 km.
• Asfalt 23,5 Km.
• Macadam 0 km.
• Balast 33,8 km.
• Pământ 15,1 Km.
• Altele 7 km
Cea mai importantă cale de comunicație este drumul judeţean DN 15 care face
legătura între comuna Racova şi municipiul Bacău (la sud-est) și Piatra Neamț (la
nord-vest). De asemenea, comuna Racova este tranzitată de drumurile județene DJ 159
și DJ 207F care fac legătura cu localităţile Berești-Bistrița, comuna Bahna – județul
Neamț, orașul Buhuși.Totodată, comuna se învecinează cu drumul european E 85.Este
de menționat că pentru drumul expres Bacău – Piatra Neamț ce ar urma să aibă o
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lungime de 61 km și ar tranzita comuna Racova,s-a semnat contractul în vederea
elaborării studiului de fezabilitate în ianuarie 2020, urmând etapa de execuție.
În ultimii șapte ani, primăria Racova a întreprins lucrări de reabilitare/
modernizare a următoarelor drumuri:
• Drum comunal DC 233: 3,2 Km.
• Drum sătesc DS 1146: 1,5 km.
• Drum sătesc DS 585: 2,6 km.
Drumul sătesc DS 548 face obiectul unei documentații de avizare a lucrărilor de
intervenție (DALI) întocmite în anul 2015 în vederea modernizării. Tot pentru acest
drum, primăria Racova deține un studiu geotehnic.
În scopul de a moderniza drumul sătesc DS 575 precum și drumul de legătură
dintre DN 15 și DS 172, primăria deține un studiu geotehnic elaborat în 2015.
În comuna Racova sunt construite următoarele poduri și podețe (în tabel sunt
redați indicatorii tehnici precum și starea lor):
Nr.cr
t.
0

Codul
Denumire
Elemente de
de
bun
autentificare zona
clasificare
1

2

3

Structura
4

Suprafata
Lungime Latime
mp

Stare

5

6

7

8

PODURI
1

1.3.17.2

Pod

"Lupu Lețcana"

beton armat

25,00

5,00

5,00

Bună

2

1.3.17.2

Pod

"Muzeu"

beton armat

27,00

3,00

9,00

Precară

3

1.3.17.2

Pod

"Gobeja"

beton armat

40,00

10,00

4,00

Precară

4

1.3.17.2

Pod

"Bulgărie"

beton armat

25,00

5,00

5,00

Bună

5

1.3.17.2

Pod

"Nistor (Zară)"

beton armat

50,00

10.00

5,00

Bună

6

1.3.17.2

Pod

"Lețcana-Velnița"

beton armat

24,00

6,00

4,00

Satisf.

7

1.3.17.2

Pod

"Georgel"

beton armat

80,00

20,00

4,00

Precară

8

1.3.17.2

Pod

"Neguriță"

beton armat

21,00

7,00

3,00

Satisf.

9

1.3.17.2

Pod

"Gârbea"

beton armat

18,00

6,00

3,00

Satisf.

10 1.3.17.2

Pod

"Mălinici"

beton armat

36,00

9,00

4,00

Satisf.

11 1.3.17.2

Pod

"Serban"

beton armat

48,00

12,00

4,00

Precară

12 1.3.17.2

Pod

"Maldan"

beton armat

15,00

3,00

5,00

Bună

13 1.3.17.2

Pod

"Crăciun Loturi"

beton armat

18,00

3,00

6,00

Bună

14 1.3.17.2

Pod

"Lunca Pașcanu"

beton armat

48.00

12,00

4,00

Satisf

15 1.3.17.2

Pod

"Bejan M. Bălții"

beton armat

12,00

4,00

3,00

Bună

16 1.3.17.2

Pod

"Pârâul Glodu"

beton armat

18.00

6,00

3,00

Bună

17 1.3.17.2

Pod

"Bahnă"

beton armat

40,00

10,00

4,00

Satisf

18 1.3.17.2

Pod

"Rogojină"

beton armat

15,00

3,00

4,00

Bună
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Nr.cr
t.
0

Codul
Denumire
Elemente de
de
bun
autentificare zona
clasificare
1

2

3

Structura

Suprafata
Lungime Latime
mp

Stare

4

5

6

7

8

19 1.3.17.2

Pod

"Vrânceanu"

beton armat

18,00

6,00

3,00

Satisf

20 1.3.17.2

Pod

"Afloarei"

beton armat

45,00

15,00

3,00

Precară

21 1.3.17.2

Pod

"Butucea"

beton armat

18,00

5,00

3,5

Satisf

22 1.3.17.2

Pod

"Hălmăcioaia"

beton armat

20,00

5,00

4,00

Bună

23 1.3.17.2

Pod

"Buftea CAP"

beton armat

12,00

3,00

4,00

Bună

24 1.3.17.2

Pod

"Jaleru Ilieși"

beton armat

15,00

5,00

3,00

Bună

PODETE
1

1.3.17.2

Podet

"BisericaCatolica"

beton armat

24,00

6,00

4,00

Bună

2

1.3.17.2

Podet

"Roșeni"

beton armat

20,00

5,00

4,00

Satisf

3

1.3.17.2

Podet

"Peste Gârlă"

beton armat

27,00

9,00

3,00

Satisf

4

1.3.17.2

Podet

"Cojocaru"

beton armat

20,00

4,00

5,00

Precară

5

1.3.17.2

Podet

"Nistor Aurel"

beton armat

18,00

3,00

6,00

Bună

6

1.3.17.2

Podet

"Mocanu Ion"

beton armat

15,00

3,00

5,00

Bună

7

1.3.17.2

Punte

"Apetrei Mircea"

Fier

24,00

12,00

2,00

Precara

8

1.3.17.2

Punte

"Stanciu Neculai"

Fier

30,00

10,00

3,00

Precara

9

1.3.17.2

Punte

"Craciun Paul"

Fier

15,00

5,00

3,00

Precara

10 1.3.17.2

Punte

"Caniță"

Fier

30,00

10,00

3,00

Precara

11 1.3.17.2

Podet

"Obreja"

beton armat

10,5

3,00

3,5

Bună

12 1.3.17.2

Podet

"Cămin Cultural"

beton armat

12,00

4,00

3,00

Satisf

13 1.3.17.2

Podet

"Bombea"

beton armat

10,00

5,00

2,00

Satisf

14 1.3.17.2

Podet

"Butnaru Petrica"

beton armat

12,00

4,00

3,00

Bună

15 1.3.17.2

Podet

"Starciuc"

beton armat

12,00

4,00

3,00

Bună

16 1.3.17.2

Podet

"Petcu"

beton armat

9,00

3,00

3,00

Bună

17 1.3.17.2

Podet

"Școala Racova"

beton armat

20,00

5,00

4,00

Bună

18 1.3.17.2

Podet

"Bloc I"

beton armat

9,00

3,00

3,00

Bună

19 1.3.17.2

Podet

"Bloc II"

beton armat

12,00

4,00

3,00

Bună

20 1.3.17.2

Podet

"Grigoroiu"

beton armat

10,00

2,00

5,00

Bună

21 1.3.17.2

Podet

"Focșa"

beton armat

6,00

2,00

3,00

Bună

22 1.3.17.2

Punte

"Mihăilă"

Lemn

20,00

10,00

2,00

Satisf

23 1.3.17.2

Podet

"Butnaru Victor"

beton armat

12,00

3,00

4,00

Satisf

24 1.3.17.2

Podet

"Focșa"

beton armat

12,00

3,00

4,00

Bună

25 1.3.17.2

Podet

"Buftea CAP"

beton armat

12,00

3,00

4,00

Bună

26 1.3.17.2

Podet

"Biserica Gura-Vaii" beton armat

12,00

3,00

4,00

Bună

27 1.3.17.2

Podet

"Cretu"

beton armat

15,00

3,00

5,00

Buna

28 1.3.17.2

Podet

"Bostan"

beton armat

10,00

2,00

5,00

Bună

29 1.3.17.2

Podet

"Titi Cojocaru"

beton armat

20,00

5,00

4,00

Satisf

30 1.3.17.2

Podet

"Cuconoiu"

beton armat

9,00

3,00

3,00

Bună
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Este necesară repararea a 4 poduri: Muzeu, Gobeja, Mălinici, Cojocaru și
construirea de 8 noi poduri: Lețcana-Velnița, Țidulă, Neguriță, Georgel, Dima, Caniță,
Șerban, Apetrei Mircea.

Obiective propuse
Construire pod din beton armat peste
pârâul Lețcana
Modernizare/asfaltare drum comunal
DC 480 Racova - Hălmăcioaia
Asfaltare/modernizare drum DS 172 și
DS 575 sat Racova
Modernizare/asfaltarerestul drumurilor
comunale și săteşti din comuna Racova
Asfaltarea/modernizarea DS 548 sat
Racova
Asfaltarea/modernizarea DS 382 sat
Gura Văii
Construire/reabilitare șanțuri pe
drumurile comunale și sătești

Observații
Obiectiv finalizat, fondurile în valoare de
657.000 lei necesare investiției au provenit din
bugetul local
Se intenționează.
A fost elaborat un studiu geotehnic în 2015.
Se intenționează.
A fost elaborat DALI în anul 2015 pentru
acest obiectiv.
Se intenționează.
În desfășurare: în prezent, se derulează
- Lucrări de curățare, refacere și reprofilare a
șanțurilor de pământ, nivelat, curățat partea
carosabilă a drumurilor locale de pământ și
aluviuni 600 m;
- Lucrări de săpat șanțuri de pământ în
comuna Racova, județul Bacău - 2500 m
După finalizarea acestor lucrări, se
intenționează
betonarea
șanțurilor
pe
drumurile comunale și sătești.

Alimentarea cu apă
Comuna Racova deține un sistem de alimentare cu apă, cu o lungime a rețelei
de distribuție de cca. 2,2 km. A fost finalizat în 1982, deservind 38 de consumatori și
nu a beneficiat niciodată de reparații capitale. Rețeaua de apă nu deține autorizație de
funcționare de la Direcția de Sănătate Publică. Acest sistem necesită lucrări de
reabilitare/modernizare și se intenţionează extinderea sistemului de alimentare cu apă
în toată comuna. Sistemul de alimentare cu apă mai cuprinde 1 rezervor de apă de 60
mc, 1 puț forat. Nu deține o stație de tratare a apei.
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Obiective propuse
Extinderea rețelei de alimentare cu apă
în toatacomuna Racova

Observații
Îndeplinit pe o lungime de 2,2 km însă
necesită autorizație de funcționare. Se
urmăreștesă se realizeze o extindere a
sistemului de alimentare cu apă în toată
comuna. Pentru aceasta, primăria deține o
documentație de avizare a lucrărilor de
intervenție, un studiu topografic și un studiu
geotehnic pentru obiectivul „Extinderea și
reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a
rețelelor de canalizare în Buhuși, Blăgești și
Racova” elaborate în 2018-2020.

Sistemul de canalizare
Comuna Racova deține un sistem de canalizare pentru ape uzate, cu o lungime
de aproximativ 1,2 km și nu deține stație de epurare. Sistemul de canalizare deservește
38 de consumatori. Investiţia a fost finalizată în anul 1982. Rețeaua de canalizare nu
deține autorizație de funcționare. Se intenţionează extinderea sistemului de canalizare
in toată comuna.
Obiective propuse
Extinderea reţelei de canalizare în toată
comuna Racova

Observații
Îndeplinit pe o lungime de 1,2 km, urmărinduse să se obtina autorizația de funcționare și să
se realizeze o extindere la nivelul întregii
comune. Pentru aceasta, primăria deține o
documentație de avizare a lucrărilor de
intervenție, un studiu topografic și un studiu
geotehnic pentru obiectivul „Extinderea și
reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a
rețelelor de canalizare în Buhuși, Blăgești și
Racova” elaborate in 2018-2020.

Alimentare cu gaz metan : nu există rețele de alimentare cu gaz metan în
comună.
Obiective propuse
Construirea unei rețele de distribuție cu
gaz natural la nivelul comunei

Observații
Se intenționează.
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Alimentare cu energie electrică
Toate gospodăriile de pe teritoriul comunei Racova au acces la rețeaua electrică.
Energia electrică necesară consumatorilor este asiguratã din sistemul energetic
național.
Rețeaua electricã de iluminat public se intinde pe lungimea de 45 km și este
executatã pe stâlpi comuni cu rețeaua electricã de distribuție publicã, fiind alimentatã
prin intermediul posturilor de transformare existente. Pentru gospodãriile individuale
alimentarea cu energie electricã se face din rețeaua de joasã tensiune. Aceastã rețea
este realizatã cu conductori funie din aluminiu și conductori torsadați fixați prin
console pe stâlpi din beton.
Conducerea comunei Racova intenționează extinderea rețelei electrice în locația
drum județean DJ 207 F dinspre satul Racova spre Gura-Văii (1,8 Km) și dinspre satul
Gura-Văii spre satul Racova (1,5 km).
Obiective propuse
Lucrări suplimentare de modernizare a
sistemului de iluminat public în comuna
Racova
Extinderea rețelei electrice

Observații
Realizat din fonduri ale bugetului local.
Valoare investiție: 627.000 lei.
Se intenționează extinderea în locația drum
județean DJ 207 F dinspre satul Racova spre
satul Gura-Văii (1,8 Km) și dinspre satul
Gura-Văii spre satul Racova (1,5 km)

Managementul deșeurilor
Deșeurile menajere din gospodăriile populației se depozitează în puncte de
colectare gunoi proprii, in fiecare sat al comunei iar deșeurile de la animale se
depozitează în platforme proprii de unde se transportă la câmp. În comună există 4
puncte de colectare a deşeurilor reciclabile și 16 pentru deșeuri menajere.
Primăria are încheiat un contract de ridicare deșeuri cu SC DDD SRL Buhuși.
În ceea ce privește industria poluatoare, pe teritoriul comunei funcționeaza
cinci ferme de creștere a păsărilor ce aparțin SC Agricola International SA. Din păcate,
acestea contribuie la poluarea apelor de suprafata și a pânzei freatice, a solului și a
aerului.
În comuna Racova există și zone neautorizate de depozitare a deșeurilor: Zona
« Râpa Mare » sat Racova, « Peste Gârlă » sat Gura-Văii, « La Livadă » sat
Hălmăcioaia.
O scurtă privire asupra obiectivelor strategiei comunei Racova pentru
segmentul „Managementul deșeurilor” arată următoarele:
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Obiective propuse

Observații

Inexistenţa unui sistem centralizat de Neindeplinit, însa nu este necesară
colectare selectivă şi tratare diferenţiată achiziţionarea unui mijloc de transport
a deşeurilor menajere
specializat deoarece există un contract cu SC
DDD SRL Buhuși.
Determinarea suprafetei spatiilor verzi in Realizarea Registrului Spațiilor verzi.
comuna.
Dezvoltarea educaţiei ecologice la nivelul
comunităţii locale; campanii de
informare şi conştientizare cu privire la
protejarea mediului.

Neindeplinit. Posibilă colaborare/parteneriat a
primăriei cu un ONG de profil. Astfel se va
putea preveni depozitarea necontrolată a
deșeurilor pe teritoriul comunei.

Alte utilități
În comuna Racova sunt furnizate servicii de telefonie de către operatorii
Romtelecom, Orange și Vodafone. Rețeaua de telefonie acoperă aproximativ întreg
teritoriul comunei însă se dorește extinderea rețelei cu cca. 3,5 km.
Există și servicii de Internet, furnizat de operatorii Romtelecom (Nextgen),
Orange, Vodafone, Olisat TV. Rețeaua de Internet nu acoperă întreg teritoriul
comunei, de aceea se dorește extinderea acesteia în intravilanul comunei cu cca. 5,5
km, în special în zonele cu semnal slab sau cu lipsă semnal.
Operatorul de televiziune este Olisat TV iar rețeaua de televiziune acoperă
întreg teritoriul, nemaifiind necesară extinderea rețelei.
În anul 2018, primăria Racova a dispus elaborarea Studiului de fezabilitate
„Construire Rețea fibră optică traseu aerian și subteran”, obiectivul de investiții având
valoarea de 293.000 lei. Această documentație tehnică poate fi actualizată în vederea
utilizării sale într-un proiect viitor.
Îmbunătățiri edilitare
Comuna Racova are în proprietate 7 cursuri de apă ce necesită lucrări de
amenjare a albiei sau protecție de maluri:

1

Pârâul Racova

4,8

Lungimea care
necesită
amenajări
(km)
1,2

2

Pârâul Lețcana

4,5

1,5

3

Pârâul Valea Rea

3,8

2,4

4

Pârâul Glodu

2,6

1,3

5

Gârla Morii

3,7

1,2

6

Pârâul Dogaru

3,2

0,8

7

Pârâul Ilieși

2,5

0,2

Nr. Crt.

Denumirea cursului de apă

Lungimea
cursului de apă
(km)
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II.6.2. Sistemul de educație
Sistemul de educație în comuna Racova cuprinde 6 unități de învățământ care
acoperă nivelurile prescolar, primar si gimnazial. Din aceste 6 unități de învățământ, 4
sunt închise: Școala cu clasele I-IV Racova Șes, Școala cu clasele I-IV Racova
Lețcana, Școala cu clasele I-IV Hălmăcioaia, Școala cu clasele I-IV Ilieși.
Numărul de elevi în anul școlar 2020-2021 este de 231 (din care 52 elevi în
învăţământul preșcolar, 117 elevi în învățământul primar şi 62 elevi în învățământul
gimnazial) iar numărul personalului didactic și nedidactic pentru același an școlar
2020-2021 este de 24 cadre didactice, 4 nedidactice și 2 didactic auxiliar.
Școala Gimnazială nr. 1 „Ion Borcea” din Racova
are 179 elevi, din care preșcolari 37 elevi, clasele I-IV 80 elevi, clasele V-VIII 62
elevi.
Starea actuală
-

construită din cărămidă, are izolație termică, reabilitată în 2015

-

dotată cu centrale termice și grupuri sanitare interioare

-

are teren de sport și teren de handbal/minifotbal în aer liber.

Necesități
-

construirea unei săli de sport

-

achiziția unui microbuz pentru transportul elevilor
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Școala Generală cu clasele I-IV din Gura-Văii
are 52 elevi, din care preșcolari 15 elevi, clasele I-IV 37 elevi.
Starea actuală
-

construită din cărămidă, are izolație termică, reabilitată în 2015

-

dotată cu centrale termice și grupuri sanitare interioare

-

are teren de sport și sală de sport, nefuncțională.

Necesități
-

reabilitarea învelitorii la grădinița Gura-Văii

-

achiziția unui microbuz pentru transportul elevilor

Școala cu clasele I-IV Racova Șes - închisă
Starea actuala
- construită din cărămidă
- fără izolație termică
- aflată într-o stare de degradare medie
- fără lucrări de reabilitare
Necesităti
-

lucrări de înlocuire învelitoare și reabilitare

-

dotare cu centrale termice și grupuri sanitare interioare

Școala cu clasele I-IV Racova Lețcana- închisă
Starea actuală
- construită din cărămidă
- fără izolație termică
- fără lucrări de reabilitare
Necesităti
-

lucrări de reabilitare

-

dotare cu centrale termice și grupuri sanitare interioare

Școala cu clasele I-IV Hălmăcioaia– închisă, se intenționează schimbarea destinației
Starea actuala
- stare avansată de degradare
- construită din cărămidă
- fără izolație termică
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- fără lucrări de reabilitare, inclusiv a invelitoarei
Necesități
-

lucrări de reabilitare

-

schimbare destinație

Școala cu clasele I-IV Ilieși – închisă, se intentionează schimbarea destinației
Necesităti
-

lucrări de reabilitare

-

schimbare destinație în locuințe sociale

Datele preluate de pe site-ul Institutului Național de Statistică București 7actualizate la 09 iulie 2020 arată că în comuna Racova, în unitățile de învățământ:
- funcționează două laboratoare școlare;
- învățământul primar și gimnazial dispune de 35 unități PC;
- există 3 săli de clasă aferente învățământului preșcolar și 13 săli de clasă
pentru învățământul primar și gimnazial.
O scurtă privire asupra obiectivelor strategiei comunei Racova pentru
segmentul „Educație” arată următoarele:
Obiective propuse
Modernizarea şi reabilitarea şcolilor şi
grădiniţelor existente

Construirea unei săli de sport pentru
școala gimnaziala nr. 1“Ion Borcea” din
Racova și reabilitarea terenurilor de
sport ce aparțin școlilor
Achiziția a două microbuze de transport
pentru elevi
7

Observații
Îndeplinit parţial. A fost finalizată extinderea,
din fondurile primăriei (65.000 lei), a școlii
gimnaziale nr.1 „ Ion Borcea” din sat Racova.
De asemenea, a fost construită grădinița cu
program normal în sat Racova, cu fonduri de
la Ministerul Educației și Cercetării (valoare
investiție: 700.000 lei).
Pentru celelalte unități de învățământ din
comună, se intenționează a se realiza, în
corelare cu mărimea populației școlare
existente, lucrări de reabilitare, modernizare,
extindere în vederea realizării de grupuri
sanitare şi încăperi pentru centralele termice.
Se intenționează
Se intenționează

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-ins/print
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II.6.3. Asistență socială și sănătate
În comuna Racova nu există centre sociale de zi pentru copii (de tip after
school), centre de consiliere pentru persoane aflate în situații de risc, centre sociale
pentru bătrâni sau pentru persoane fără adapost.
În anul 2020, numărul persoanelor beneficiare ale ajutoarelor sociale a fost:
-

50 persoane cu handicap;

-

37 familii beneficiare ale venitului minim garantat (V.M.G);

-

18 familii beneficiare ale ajutorului de încălzire;

-

47 familii beneficiare ale alocaţiei pentru susţinerea familiei (ASF)

În ultimii trei ani, bugetul alocat de catre comuna Racova pentru asistență
socială a crescut în mod constant. Dacă în anul 2018 s-au alocat 594,08 miilei, în anul
2019 s-au alocat 710, 31 mii lei, cu cca 20% mai mult iar în anul 2020 s-au alocat
985,50 mii lei, cu cca 40% mai mult decat în anul 2019.
Nr.
Crt.

Categorie de cheltuieli

2018
(mii lei)

2019
(mii lei)

2019/2018
(%)

2020
(mii lei)

2020/2019
(%)

2020/2018
(%)

594,08

710,31

19,56%

985,5

38,74%

65,89%

336,08

410,31

22,09%

536,5

30,75%

59,63%

2

Total Cheltuieli cu
asistența socială (68.02),
din care:
Cheltuieli de personal

3

Bunuri și servicii

2

0

-100,00%

0

-

-

4

Asistența socială

256

300

17,19%

449

49,67%

75,39%

1

Concluzionand, în anul 2020, comparativ cu anul 2018, s-a cheltuit cu 65,89%
mai mult pentru asistența socială. Toate cheltuielile au fost destinate plății salariilor și
ajutoarelor sociale.
În domeniul sănătății, comuna Racova dispune de următoarele:
-

un cabinet de medicină umană aflat în proprietatea privată a CMI Arminia
Iulia Gabriela;

-

un dispensar medical in incinta școlii din satul Gura-Văii, aflat în
proprietatea Comunei Racova – necesită reabilitare, modernizare și dotare;

-

un punct farmaceutic;

-

un medic și un asistent medical;

-

un medic veterinar.

În comună nu există dispensar veterinar și nici farmacie veterinară.
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O scurtă privire asupra obiectivelor strategiei comunei pentru segmentul
„Asistenţă socială şi sănătate” arată următoarele:
Obiective
Construire/amenajare locuințe sociale
Dispensarul medical din incinta școlii din
satul Gura-Văii

Observații
Se intentionează schimbarea destinației școlii
cu clasele I – IV din sat Ilieși, în sensul
transformării acesteia în locuință socială
Necesită reabilitare, modernizare și dotare.

II.6.4. Cultură și culte
Conform datelor preluate de pe site-ul Institutului Național de Statistică (INS) 8–
actualizate la 09 iulie 2020, comuna Racova dispune de două biblioteci, acestea fiind
deservite de 2 persoane angajate. Statistica arată ca volumele existente în aceste
biblioteci (totalitatea cărților, broșurilor, colecțiilor de ziare și reviste cu minim 5
pagini și materialelor audiovizuale (casete cu benzi magnetice, discuri, diafilme și alte
materiale de bibliotecă: hărti, grafice, reproduceri artistice, etc.) inscrise in registrul de
inventar al bibliotecii) sunt în număr de 30.550.
Tot aici se arată că în anul 2019, au fost înregistrați la nivelul comunei 361
cititori (prin „cititori” se ințelege persoana fizică care a împrumutat pentru acasă sau a
consultat în sediul bibliotecii, cel puțin o dată într-un an calendaristic o carte, broșura
sau o altă publicație aparținând unei biblioteci). Acesti cititori au împrumutat, de-a
lungul anului 2019, 2692 volume.
În cadrul bibliotecilor se organizează acțiuni precum: omagierea unor scriitori și
a unor zile aniversare, difuzări de filme didactice și instructive, concursuri pe teme
literare, lansări de carte, expoziții cu desene ale copiilor.
În comuna Racova este deschis un muzeu – Casa memorială “Ion
Borcea”(monument clasificat în categoria B), având angajată o persoană. Acest
obiectiv a fost amenajat ca muzeu în anul 1966, în vechea casa părintească a
savantului, în stil ardelenesc, construită de înaintașii familiei Borcea la începutul anilor
1800. Savantul Ion Borcea locuia aici în clipele de răgaz, își invita prieteni, studenți și
efectua chiar cercetări științifice. În holul casei se impune privirii vizitatorului un
basorelief cu portretul savantului. Tot aici se regasește o galerie de imagini cu
profesorii și discipolii care i-au fost alături, în decursul vieții, pe calea științei.
Casa gazduiește expoziția permanentă dedicată vieții și operei marelui savant,
fondatorul oceanologiei românești, unul dintre primii oameni de știință care a înțeles
8

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-ins/print
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importanța și rolul oceanului planetar. Sunt aici obiecte personale ce i-au apartinut
savantului: un microscop, un samovar în care își pregatea ceaiul, o lampă de gaz,
fotografii de epocă, copii după documente relevante pentru opera și viața savantului,
obiecte de mobilier, covoare. Statistica INS arată că în anul 2019, numărul de vizitatori
ai casei memorial a fost de 583. Starea acesteia este bună însa necesită periodic lucrări
de reabilitare/modernizare/dotare.
În comuna Racova există două cămine culturale, unul în satul Racova (acest
camin cultural necesită lucrări de modernizare și dotare) iar celălalt în satul Gura Văii
(și acesta necesită lucrări de reabilitare şi dotare).
Pe teritoriul comunei nu activează niciun ansamblu artistic și nici vreo
asociație culturală.
În fiecare an, în perioada 13-15 august, se sărbătoresc zilele comunei Racova.
Bisericile din comuna Racova sunt redate în următorul tabel:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Denumire
Biserica parohială cu hramul
“Constantin și Elena”
Biserica cu hramul “Sfinții
Voievozi”
Biserica cu hramul „Sf. Ana”
Biserica cu hramul „Nașterea
Maicii Domnului”
Biserica cu hramul “Sfinții
Voievozi”
Biserica catolică

Localizare

Anul construirii

Racova

1912

Ilieși

1956

Hălmăcioaia

1922

Gura Văii

1999

Zona Lețcana

1937

Gura Văii

1950

Bisericile enumerate mai sus nu sunt incluse în liste de patrimoniu, nici într-un
circuit turistic însă sunt de importanţă locală.
Biserica din satul Racova cu hramul ”Constantin și Elena”, a fost construită
inițial din lemn, în perioada 1820 – 1829. În anul 1912 biserica a fost refacută,
utilizându-se de această dată piatra, cărămida, bârne șlefuite. În anii 1980, biserica a
fost supusă reparațiilor capitale: schimbarea învelitorii de tablă, reparații exterioare,
consolidarea pereților prin turnarea de centuri din fier-beton iar în interior s-a introdus
instalația electrică, au fost recondiționate picturile murale și au fost extinse pe toată
suprafața interioară disponibilă.
59

Strategia locală de dezvoltare durabilă a comunei Racova 2021 - 2027
În anul 1995, prin contribuția credincioșilor parohiei și a veteranilor de război,
s-a ridicat un monument în incinta curții bisericii, pentru cinstirea faptelor de arme ale
eroilor din primul și al doilea război mondial. În anul 2003 s-a realizat încălzirea
bisericii prin intermediul unei centrale termice cu combustibil lichid. Deține capelă și
casă praznicală.
Construirea din cărămidă a bisericii cu hramul “Sfinții Voievozi” din satul
Ilieși a început în anul 1940, fiind însă finalizată în anul 1956, fiind astfel înlocuită
vechea biserică din lemn. Nu deține capelă și nici casă praznicală.
Inițial, biserica cu hramul „Sf. Ana” din satul Hălmăcioaia era din lemn,
fiind de mărimea unei case mai mari. În anul 1922 a fost construită actuala biserică din
cărămidă și acoperită cu tablă. În anii 1982 - 1986, prin contribuții benevole ale
credincioșilor din parohie, s-au efectuat reparații capitale, s-a înlocuit gardul
împrejmuitor precum și acoperișul din tablă, s-a refăcut exteriorul bisericii în praf din
piatră și in interior s-au recondiționat frescele.Nu deține capelă și nici casă praznicală.
Biserica cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” din satul Gura Văii
reprezintă obiectivul de cult cel mai recent înființat. Dupa 9 ani de adunare a
fondurilor necesare, biserica a fost sfințită în septembrie 1999. Biserica, foarte
spațioasă, are încălzire prin centrală termică proprie. Alături de biserică și de cimitir, sa construit ulterior și o casă parohială. Deține capelă și casă praznicală.
Biserica cu hramul “Sfinții Voievozi” din zona Lețcana a fost finalizată în
anul 1848, fiind inițial o construcție din lemn și bârne de stejar. Din anul 1905,
biserica Lețcana devine afiliată parohiei Racova. Întrucât starea bisericii devenea din
ce în ce mai precară, începând cu anul 1923 se instituie un comitet de reconstrucție a
bisericii. Zidirea noii biserici din cărămidă s-a terminat în anul 1933 dar finalizarea
lucrărilor, inclusiv pictura, s-a produs în anul 1937. S-au efectuat lucrări de refacere a
efectelor cutremurelor din 1940 și 1977. Din anul 1998, devine parohie de sine
stătătoare. În jurul anului 2002, se renovează biserica la exterior apoi se efectuează
lucrări de consolidare și zugravire interioară în stil neobizantin. Deține capelă și casă
praznicală.
Biserica catolică din satul Gura Văii, construită în anul 1950, a fost inițial o
capelă, construită in 1947. Ea deservește spiritual populația catolică, stabilită aici
începând cu anul 1870, în urma împroprietăririi.
Cimitirele din comună au constituite zone de protecţie sanitară conform
legislaţiei în vigoare.
sat.

Cele mai importante sărbători religioase sunt hramurile bisericilor din fiecare
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O scurtă privire asupra obiectivelor strategiei comunei Racova pentru
segmentul „Cultură şi culte” arată următoarele:
Obiective propuse
Cămin cultural sat Racova
Cămin cultural sat Gura Văii
Casa memorială „Ion Borcea”

Observații
Se intenționează lucrări de modernizare și
dotare
Se intenționează lucrări de reabilitare și dotare
Se intenționează lucrări
modernizare/ dotare

de

reabilitare/

II.6.5. Administrație
Conform prevederilor Constituţiei României precum şi noului Cod
administrativ al României (Ordonanța de urgență nr.57/03 iulie 2019), Primăria
comunei Racova este autoritate a administraţiei publice locale pentru coordonarea
activităţii consiliului local comunal, în vederea realizării serviciilor publice de interes
comunal. Organigrama şi statul de funcţii se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local,
la propunerea primarului.

Aparatul propriu de specialitate al Primăriei Comunei Racova are următoarea
structură organizatorică :
 Compartiment asistență socială
 Compartiment de deservire
 Compartimentul contabilitate și resurse umane
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 Compartiment urbanism - investiții
 Compartiment SVSU
 Compartiment achiziții
 Compartiment impozite și taxe
 Compartiment Registru agricol și cadastru
 Compartiment stare civilă, registratură, arhivă, relații cu publicul
 Compartiment juridic
 Bibliotecă
Structura decizională şi executivă a instituţiei este asigurată de primarul
comunei, viceprimar şi secretarul comunei.
Primăria are 16 angajați si intentioneaza să mai angajeze încă 7 (1 în sectorul
financiar-contabil/achiziții publice, 1 în compartimentul urbanism-investiții, 1 pentru
compartimentul juridic, 1 la compartimentul stare civilă, registratură, arhivă, relații cu
publicul, 1 la compartimentul Registru agricol și cadastru, 2 la compartimentul
deservire).
Nu există o ciclicitate a participării la cursuri de formare/ perfecţionare a
angajatilor primariei.
PRIMAR

Viceprimar

Birou financiar
contabil

Secretar general

Compartiment
deservire

Compartiment
impozite și taxe

Compartiment juridic

Biblioteca

Compartiment
achiziții publice

Compartiment
asistență socială

Compartiment SVSU

Compartiment
contabilitate, resurse
umane

Compartiment stare
civilă, Registratură,
Arhivă, Relații cu
publicul

Compartiment
urbanism investiții

Compartiment
registru agricol,
cadastru
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Conform Ordinului Instituției prefectului județului Bacău nr. 225/14.07.2020,
Consiliul Local al comunei Racova numără 13 consilieri.
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Racova sunt în număr de 3 și au
următoarea componență:
A. Comisia pentru programul de dezvoltare economico-socială, bugetfinanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură,
servicii și comerț.
1. Nechifor-Grigoraș Mihail - președinte
2. Micu Ion - secretar
3. Micu Ioan - membru
4. Petcu Marian - membru
5. Moraru Mihai – membru
B. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea
lucrărilor publice, protecția mediului, juridică, conservarea monumentelor
istorice și de arhitectură
1. Arseni Constantin – președinte
2. Popu Vasile - secretar
3. Ploșniță Benoni - membru
4. Butnaru Mihai-Cosmin - membru
5. Vlad Vasile – membru
C. Comisia pentru administrație publică, apărarea ordinii și liniștii
publice, a drepturilor cetățenilor, învățământ, sănătate, cultură, protecție
socială, activități sportive și de agrement
1. Bostan Valerian – președinte
2. Roșu Ion - Secretar
3. Sava Andrei-Mădălin - membru
Sistemul informaţional în cadrul Primăriei Racova
Informaţiile care circulă în instituţie pot fi grupate, în funcţie de diverse criterii,
în mai multe categorii:
1.

după modul de exprimare:
- orale, expuse prin viu grai;
- scrise, consemnate de regulă pe hârtie
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2.

după gradul de prelucrare:
- primare, care anterior nu au suferit un proces de prelucrare
informaţională;
- intermediare, care se află în diferite faze de prelucrare;
- finale, care au trecut printr-un număr de prelucrări. Este cazul
hotărârilor adoptate în cadrul şedinţelor de consiliu local. Aceste
decizii au trecut printr-un întreg proces de elaborare,
fundamentare, dezbatere şi aprobare. Iniţial, proiectul de hotărâre
este elaborat şi fundamentat în cadrul aparatului propriu al
primăriei, în special de către specialiştii din domeniul economic şi
juridic; este apoi supus dezbaterii de către consilierii locali din
diversele comisii (juridică, buget-finanţe etc), aceştia formulează
noi propuneri sau amendamente pe baza hotărârii propuse; textul
acesteia este supus din nou dezbaterii în plenul şedinţelor de
consiliu local iar în final, dacă textul întruneşte cvorumul de vot,
hotărârea este adoptată. Etapa următoare este aducerea la
cunoştinţa publicului.

Comunicare intrasistemică
Procesul de comunicare intrainstituţională se realizează cu ajutorul mai multor
instrumente, standardizate sau nu, dintre care cele aplicabile Primăriei comunei
Racova sunt: adunări periodice ale membrilor instituţiei, discuţii între forurile de
conducere ale instituţiei şi diferite grupuri ţintă din interiorul instituţiei, discuţii
periodice între membrii instituţiei aflaţi pe aceeaşi scară valorică în ierarhia sistemului,
campanii de informare a noilor membri despre realităţile sistemului, informarea
membrilor instituţiei asupra diferitelor realităţi actuale prin mijloace scrise,
infoservice-uri de orice natură, răspândirea de mesaje de la conducere înspre membrii
sistemului.
Serviciile de informare rapidă
Sunt axate, în principal pe circulaţia rapidă şi precisă a informaţiilor. Aceste
servicii folosesc în principal fluturaşii de informare, afişaţi la avizierul primăriei.
Mesajele conţinute pe aceşti fluturaşi sunt scurte, actuale şi foarte focalizate.
Asemenea fluturaşi oferă informaţii despre un anumit eveniment ce urmează a avea
loc, despre un anumit serviciu de foarte puţin timp implementat în sistem, despre
termenul de derulare al unei acţiuni, despre decizii importante luate de către
conducerea sistemului, despre schimbări de personal etc. O caracteristică foarte
importantă a acestor fluturaşi este reprezentată de existenţa pe aceştia, imperios
necesară, a informaţiilor referitoare la cel care emite mesajul.
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Comunicarea cu cetățenii
Cetățenilor le este permisă participarea la ședințele Consiliului Local. Cetățenii
se pot adresa Primăriei și Consiliului Local cu petiții scrise și pot obține audiențe.
Audiențele se desfășoară cu participarea reprezentanților sau a conducătorilor
compartimentelor, pentru ca solicitanții să primească pe cât posibil pe loc, informația
dorită. La rândul lor, reprezentanții autorității publice primesc sarcini de a soluționa, în
mod operativ, problemele ridicate de cetățeni la audiențe.
Având în vedere că nu există un registru de audiențe a primarului,
viceprimarului și a consilierilor locali dar și a lipsei programului de audiențe, este
destul de dificil de făcut o estimare exactă privind numărul de audienţe care au avut
loc în 2018, 2019, şi 2020 însa se cunosc principalele probleme abordate, în ordine:
-

sesizările și reclamațiile cu privire la terenuri agricole (tulburări în posesie,
încălcări a dreptului de proprietate, modul de reconstituire a suprafețelor de
teren, etc).

-

sesizări cu privire la problemele generate de lipsa infrastructurii comunei;

-

solicitări și nemulțumiri cu privire la acordarea ajutorului social și a altor
ajutoare (ajutor de încălzire, ajutor pentru persoanele cu handicap, ajutor de
înmormântare, alte ajutoare).

Comuna Racova nu este înfrățită cu alte comune sau orașe însă este:
-

membru fondator al Grupului De Acțiune Locală GAL “Plaiurile Bistriței”

-

membru în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău (ADIB),
asociație care s-a constituit în scopul reglementării, înfiinţării, organizării,
finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor
administrativ-teritoriale membre. Această participare îi poate conferi
comunei Racova potențialul de a realiza proiecte comune de investiţii
publice de interes local destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării,
după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente ADIB, pe baza strategiei
de dezvoltare.

-

membru în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare
Bacău (ADIS), ceea ce îi permite comunei Racova să implementeze în
comun unele programe pentru înființarea, eficientizarea și/sau dezvoltarea
serviciilor publice comunitare de salubrizare a localității.
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O scurtă privire asupra obiectivelor strategiei comunei Racova pentru
segmentul „Administrație” arată următoarele:
Obiective propuse
Asigurarea transparenţei actelor
administrative ale administraţiei publice
locale
Informatizarea administraţiei publice
locale

Observații
Îndeplinit
Îndeplinit. Se urmarește în continuare
achiziţionarea de aparatură IT şi softuri în
cadrul posibilelor parteneriate dintre comunele
din judeţul Bacău şi Consiliul Judeţean Bacău,
parteneriate prin care se urmăreşte
îmbunătăţirea serviciilor administrative.

Extindere și reabilitare centru
administrativ

Îndeplinit. Lucrările au fost realizate din
fonduri proprii (230.000 lei).

Achiziționare utilaje pentru parcul auto
al Primăriei (buldo-excavator, tractor,
etc)

In desfasurare – se intentioneaza depunerea pe
GAL a unui proiect privind achizitia unui
buldo-excavator.

Promovarea comunei prin instrumente
de informare a opiniei publice și internet

Îndeplinit partial. A fost realizat site-ul
primariei însa acesta trebuie actualizat
periodic.

Lucrări de reamenajare a centrului civic

În desfășurare. Lucrările au fost aprobate prin
Hotărâre de Consiliu Local

II.6.6. Turism şi agrement
A ajunge în comuna Racova nu este complicat: alternativele sunt drumul
național DN 15 și calea ferată. Orașul Bacău este situat la 24 km iar orașul Piatra
Neamț se află la 40 km de comuna Racova. Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul
Internațional Bacău, situat la 28 km.
Obiectivul de primă importanță, pe care orice vizitator ar trebui să îi acorde
atenție este Casa memorială „Ion Borcea”, construcție în stil ardelenesc cu vechime
de peste două secole, situată în mijlocul satului Racova, pe partea stangă a pârâului
Racova. Această casă adapostește acum o expoziție în memoria savantului, ea fiind
inaugurată în anul 1966.
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Expoziția a fost reamenajată în 1999 de către muzeografii de la Complexul
Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” din Bacău, oferind publicului vizitator
crâmpeie din viața savantului care și-a petrecut mulți ani aici.

În centrul satului se găsește localul primăriei, construit în anul 1886, care la
început a servit ca școală. A devenit local propriu al primăriei în anul 1915, suferind o
serie de reparații capitale, prima în anul 1924, când s-a păstrat doar temelia și zidăria
pereților exteriori.

67

Strategia locală de dezvoltare durabilă a comunei Racova 2021 - 2027

În curtea bisericii parohiale cu hramul “Constantin și Elena” din satul Racova se
află monumentul eroilor, pe a cărui plăci sunt înscrise numele sătenilor care au căzut
la datorie pentru apărarea țării în cele două războaie mondiale. Monumentul a fost
ridicat în anul 1995.
În colțul nordic, lângă monumentul eroilor, se află stejarul unirii, plantat în
anul 1928 cu ocazia manifestărilor cultural-artistice dedicate împlinirii a 10 ani de la
săvârșirea actului Marii Uniri din 1 decembrie 1918. Cu acest prilej, au mai fost
plantați câte un stejar în curtea școlilor din Racova și Gura Văii.
Cimitirul bisericii “Constantin și Elena” adăpostește cavoul unde odihnește
savantul biolog Ion Borcea împreună cu rudele sale.
În ceea ce privește natura, sunt de consemnat fagii îngemănați, descoperiți în
anul 1961 de către profesorul universitar Constantin Burduja de la Universitatea “Al. I.
Cuza” Iași. Datorită vârstei și interesantului fenomen de îngemănare, fagii au fost
declarați monument al naturii în anul 1974, prin decizia Consiliului Popular Bacău. Se
observă două trunchiuri concrescute, aparținând unor specii diferite: Fagus orientalis și
Fagus taurica, ce sunt specii relicte, supraviețuind din epoca post-glaciară. Tulpina
comună măsoară 314 cm la înălțimea de 1 metru și are o înălțime totală de 25 metri,
având coroana bine dezvoltată, fără ramuri uscate. Fagii îngemănați se află situați în
rezervația naturală Runc – Racova, la marginea nordică a satului Racova, la câteva
sute de metri de drumul forestier ce duce spre pădurea Runc.
Urmând indicatorul, se poate ajunge la rezervația Codrul secular Runc, care
este o rezervație naturală unde poate fi observată o impresionantă pădure de fag
bătrână de 15o de ani. Copacii au grosimi și înălțimi fabuloase, fiind unici în țară.
Rezervația forestieră se întinde pe o suprafață de aproximativ 60 de hectare.
Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Hotărârea de Guvern nr. 2151
din 30 noiembrie 2004 (privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru
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noi zone) și reprezintă o zonă împădurită cu rol de protecție pentru specii arboricole de
fag (Fagus sylvatica), cu vârste de peste 150 de ani.

Drumul forestier Racova – Runc duce la mănăstirea Runc, ctitorie a
domnitorului Ștefan cel Mare. În apropierea mănăstirii se află un sat de vacanță
pentru școlari și preșcolari.
În ultimii ani, comuna Racova s-a relansat din punct de vedere turistic datorită
investiţiilor realizate în acest domeniu. S-au construit spaţii de cazare, case de vacanţă.
De asemenea, locuitorii din împrejurimi preferă liniştea umbroasă a codrilor, în zilele
toride de vară, plecând la pick-nick sau la vânătoare în pădurea Runc.
Conform site-ului Institutului Național de Statistică 9, site actualizat în data de
23.11.2020 pentru domeniul „Structuri de primire turistică”, în comuna Racova
funcționează 2 pensiuni agroturistice – spre deosebire de anul 2017, când funcționa
doar una.
Tot din această sursă, capacitatea de cazare turistică în comuna Racova este de
16 locuri.
În prezent, structurile de cazare din comuna Racova sunt:
- pensiunea Aurora (3 margarete) pune la dispoziție la parter o bucătărie
complet utilată, o sală de mese, un living pentru recreere și o terasă iar la etajul 4
camere duble cu grupuri sanitare proprii, în total 8 locuri de cazare. Camerele sunt
dotate cu televizor cu ecran plat, birou, șifonier, pat matrimonial, acces gratuit la
internet, baie proprie dotată cu uscător. Pensiunea dispune de parcare proprie, spațiu
pentru prepararea produselor la grătar, o terasă pentru servirea mesei în aer liber.

9

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-ins/print
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- pensiunea Cristina (3 margarete)pune la dispoziție 8 locuri de cazare, gradina
si terasa. Facilitățile oferite de proprietate includ recepție cu program nonstop, lounge
comun și WiFi gratuit în toată proprietatea. Parcarea privată este disponibilă. Toate
camerele pensiunii au dulap, TV cu ecran plat și baie privată. Oaspeții pot juca tenis de
masă.

Studiind în continuare sursa INS, redăm numarul de sosiri ale turiştilor cazaţi în
structuri de primire turistică în comuna Racova: 259 (prin “sosiri” se înțelege numărul
de turiști români sau străini ce stau cel puțin o noapte într-o unitate de cazare turistică;
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motivul principal al călătoriei este altul decât acela de a desfășura o activitate
remunerată în locurile vizitate).
Numărul de înnoptări turistice în structurile de primire turistică din comuna
Racova este:
Anul 2016 – 441
Anul 2017 – 497
Anul 2018 – 562
Anul 2019 – 545
unde prin „înnoptări turistice” se ințelege intervalul de 24 de ore, începând cu ora
hotelieră, pentru care o persoană este înregistrată în evidența spațiului de cazare
turistică și beneficiază de găzduire în contul tarifului aferent spațiului ocupat.
O scurtă privire asupra obiectivelor strategiei comunei Racova pentru
segmentul „Turism şi agrement” arată următoarele:

Obiective propuse

Observații

Promovarea comunei prin instrumente
de informare a opiniei publice şi
internet

Îndeplinit parțial.
A fost realizat site-ul primăriei, acesta trebuind
actualizat periodic.

Dezvoltarea agroturismului

Îndeplinit parţial

Amenajare parc (spaţiu verde)

Neîndeplinit

Construire loc de joacă în sat Racova,
comuna Racova

Îndeplinit. Valoare proiect: 161.000 lei
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Capitolul III. Analiza diagnostic a comunei Racova
Fiecare localitate trebuie să-şi planifice o viziune strategică în ceea ce priveşte
dezvoltarea sa în viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă
haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse
preţioase. Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi programele operaţionale
funcţionează cel mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o
coordonare la nivel strategic.
Planificarea strategică vizează definirea reperelor de dezvoltare a comunităţii
pe o perioadă de 6 ani. Principiile care au stat la baza planificării strategice au fost
asigurarea validităţii prin: buna cunoaştere a realităţii existente, implicarea
comunităţii, transparenţa, obiectivitatea şi coerenţa demersului.
Etapele metodologice principale ale planificării strategice sunt urmatoarele:
1. realizarea unei analize a situaţiei existente, pe sectoare:
-

economie

-

agricultura

-

infrastructura de bază

-

educaţie

-

asistenţă socială şi sănătate

-

cultură şi culte

-

administraţie

-

turism şi agrement

2. elaborarea analizei diagnostic, cu realizarea diagramelor SWOT în mod
sectorial şi formularea concluziilor preliminare. Analiza SWOT reprezintă
o metodologie de analiză a unei strategii de dezvoltare, contribuie la studiul
relevanţei şi coerenţei acţiunilor viitoare. Abrevierea vine de la: Strengths
(puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunităţi),
Threats (riscuri).
Punctele tari şi cele slabe sunt legate de comună şi de strategiile acesteia
(adică ceea ce există, sunt puncte „statice”). Oportunităţile şi ameninţările
vin dinspre exterior (ceea ce ar putea fi): oportunităţile sunt date de mediu,
de context iar ameninţările sunt factori asupra cărora, în general, nu se poate
deţine controlul, fiind concrete sau potenţiale. Analiza SWOT ia în
considerare, în general, organizarea aşezării, performanţele acesteia,
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oportunităţile de care trebuie să profite şi problemele pe care trebuie să le
rezolve/să le contracareze.
3. stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii prin elaborarea
Planului de dezvoltare strategică a comunei, pe baza analizei sectoriale a
situaţiei existente precum şi a analizei diagnostic a domeniilor strategice
principale.
Însă pentru a da roade, planificarea strategică trebuie insoţită de promovarea, la
nivelul administraţiei publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile,
care să ţină seama de punctele tari şi slabe ale comunei, să fie capabil să identifice şi să
profite de oportunităţile apărute în beneficiul comunităţii dar şi să detecteze la timp
posibilele ameninţări.
În cadrul acestui capitol se va elabora Analiza diagnostic a comunei Racova,
supunând analizei SWOT funcţionalităţile comunei: economică, administrativă,
socială şi infrastructură – aceste funcţionalităţi conţin 8 sectoare: economic,
agricultură, turism şi agrement, administrativ, asistenţă socială şi sănătate, educaţie,
cultură şi culte, infrastructură, conform diagramei de mai jos:

PRIMARIA RACOVA

Functionalitate ECONOMICA

Functionalitate
ADMINISTRATIVA

Functionalitate SOCIALA

Economie

Asistenta sociala si sanatate

Agriculrura

Educatie

Turism

Cultura si culte

Functionalitate
INFRASTRUCTURA
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III.1. Funcţionalitatea economică
Economie
Din datele existente la nivelul lunii iulie a anului 2020, 57,42% din populaţia
totală a comunei Racova este reprezentată de segmentul de populație activă 20 – 60 de
ani (2043 persoane). Procentul populaţiei active din comuna Racova este superior
procentului înregistrat la nivel naţional (56,90%).
Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistica 10, în anul 2019, în
comuna Racova lucrau 265 de salariaţi în cadrul societăţilor comerciale ce au sediul
sau puncte de lucru deschise pe teritoriul comunei Racova. Numarul salariaţilor a
crescut constant în ultimii 5 ani, de la 214 salariaţi la 265 (cu un procent de 23,83%).
Conform analizei realizate la capitolul II.4 „Economie”, cele mai multe
societăţi ce isi desfasoară activitatea în comerţ şi în servicii, având sediul în comuna
Racova (58 salariaţi / 2019) au generat 81% din cifra de afaceri realizată de societăţile
înregistrate pe teritoriul comunei.
Comuna Racova este interesantă şi pentru investitori ce au sediul în alte
localităţi din judeţul Bacău. Aceştia au investit preponderent în agricultură dar şi în
servicii, comerţ şi industrie usoară.
Comuna Racova deţine avantaje care, dacă sunt valorificate, pot contribui la
dezvoltarea economica a comunei. Astfel:
1. Comuna Racova este conectată rutier şi feroviar la reţeaua naţională de
transport, având acces şi la transport aerian naţional şi internaţional prin
intermediul Aeroportului “George Enescu” din Bacău.
2. Comuna Racova este tranzitată de reţelele naţionale de transport energie
electrică şi gaze naturale. Investiţiile în construirea unui sistem de
distribuţie a gazelor naturale precum şi în extinderea reţelei de distribuţie
energie electrică pot contribui semnificativ la atragerea de investitori noi în
comună şi dezvoltarea afacerilor locale.
3. 37,15% din populaţie deţine o calificare, fiind absolvenţi de liceu,
invăţământ profesional şi de ucenici, învăţământ post liceal sau învăţământ
superior. Acest fapt poate fi de interes pentru investitori în domenii nonagricole.
De asemenea, criza generată de pandemia SARS-COV2 a produs şi o serie de
oportunităţi sau schimbări cu potenţial de creştere a activităţii economice: accelerarea
procesului de digitalizare a serviciilor publice, ce are drept consecinţă reducerea
birocraţiei, economii de timp şi de bani pentru mediul economic şi transparentizarea
deciziilor publice. Astfel, se pot iniţia parteneriate public-private în baza cărora se pot
realiza investiţii cu impact major asupra mediului economic şi creşterii bunăstării
populaţiei.
10http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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O altă oportunitate ce nu trebuie ratată de comuna Racova este accesarea
fondurilor europene.

Turism
Comuna Racova dispune de un potențial turistic şi de agrement ridicat.
Turismul în această comună există însă trebuie dezvoltat.
Pe teritoriul comunei există obiective turistice culturale, inclusiv cadru natural
deosebit, precum: Casa memorială „Ion Borcea”, rezervaţia Codrul secular Runc şi
fagii ingemănaţi, pădurile din zonă (în care, printr-o amenajare specifică, ar fi poate
posibilă practicarea cicloturismului), mănăstirea Runc precum şi celelalte locasuri de
cult din comună – inclusiv monumentul eroilor, stejarul Unirii plantat în 1928,
obiectivele ecumenice de interes local precum şi cimitirul bisericii “Constantin si
Elena” din satul Racova, ce adăposteşte cavoul unde odihneşte savantul biolog Ion
Borcea împreună cu rudele sale.
Toate acestea reprezintă poli de interes pentru cei dornici de a afla lucruri noi
sau de agrement şi pot face obiectul unui pachet turistic ce poate fi luat în considerare.
Legat de cele de mai sus, conducerea comunei poate valorifica acest tip de
resursă prin intermediul site-ului primăriei, într-un mod cuprinzător, site-ul trebuind
actualizat periodic, contribuind astfel la promovarea imaginii comunei. De asemenea,
conducerea ar trebui să işi diversifice formele de promovare a comunei, în vederea
creşterii numărului de turişti pe teritoriul sau şi să pună la dispoziţie terenuri şi spaţii
ce pot fi utilizate de către investitori.
În sprijinul dezvoltării turismului local, primăria intentionează iniţierea unui
proiect amplu de refacere a infrastructurii rutiere în comuna Racova.

Agricultură
Aspecte privind sectorul zootehnic
Conform anexei „Potenţial producţie zootehnică” publicate de catre Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe site-ul AFIR, comuna Racova deţine un potenţial
ridicat în ceea ce priveşte producţia zootehnică, fapt ce a fost valorificat de agricultorii
din comună prin infiinţarea Asociaţiei producătorilor agricoli Racova. Această
asociaţie accesează fondurile şi asigură baza materială necesară întreţinerii paşunilor.
Una dintre problemele cu care se confruntă fermierii este insuficienţa sprijinului
financiar destinat sectorului zootehnic. Comparativ cu producţia vegetală, producţia
zootehnică implică investiţii mari atat pentru obţinerea producţiei şi bunăstarea
animalelor cât şi pentru conformarea la condiţiile de protecţie a mediului şi a sănătăţii
umane.
Astfel, devine necesară accesarea fondurilor europene în vederea dezvoltării
sectorului zootehnic. Din cauza necunoaşterii procesului de accesare a fondurilor
europene alocate agriculturii precum şi a condiţiilor ce trebuie îndeplinite de către
beneficiari, mulţi agricultori sunt reticenţi cu privire la această alternativă de finanţare.
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De asemenea, perioada lungă de timp de la iniţierea proiectului şi până la finalizarea
acestuia nu este în măsura să încurajeze întreprinzătorii, aceştia preferând de multe ori
accesarea de finanţări bancare.
Mediul instituţional şi cadrul legislativ influenţează în mod decisiv
competitivitatea agriculturii. Din acest motiv, consolidarea relaţiei dintre autorităţile
publice şi actorii privaţi din agricultură poate determina o creştere a performanţei
sectorului agro-alimentar.
Măsurile pe care autoritatea publică locală le-ar putea lua în vederea dezvoltării
sectorului agricol sunt:
- promovarea finanţărilor europene prin organizarea de sesiuni de informare
care să raspundă necesităţilor agricultorilor;
- facilitarea comunicării cu instituţii financiare ce pot răspunde nevoii de
acoperire a contribuţiei financiare proprii din cadrul proiectelor cu finanţare
europeană;
- sprijin acordat în vederea facilitării obţinerii de informaţii cu privire la
condiţiile impuse de instituţiile ce reglementează sectorul zootehnic (Agenţia pentru
Protecţia Mediului, Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor,
Direcţia de Sănătate Publică);
- iniţiere de parteneriate cu Direcţia Agricolă Bacău, Oficiul Judeţean pentru
Consultanţă Agricolă, Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură Bacău în scopul
sprijinirii agricultorilor locali;
- încurajarea dezvoltării sectorului zootehnic printr-o organizare teritorială care
să permită construirea de ferme zootehnice astfel încât să poată fi respectate
condiţionalităţile de sănătate şi de mediu.
Aspecte privind sectorul vegetal
Un alt aspect ce caracterizează agricultura comunei Racova şi care reprezintă o
frână în dezvoltarea ei este farâmiţarea excesivă a terenurilor, 90,8% din exploataţiile
agricole existente în comună sunt ferme de subzistenţă, având o suprafaţă de teren mai
mica de 5 ha. Acest fapt împiedică realizarea de investiţii în utilaje şi tehnologii noi şi
performante. Cea mai bună soluţie pentru revigorarea agriculturii în sectorul
vegetal este asocierea producătorilor agricoli în vederea exploatării terenurilor
deţinute şi a realizării de investiţii comune pentru îmbunătăţiri funciare şi
crearea unei baze materiale performante.
Un alt aspect pozitiv al asocierii este finanţarea din fonduri europene a
investiţiilor realizate cu precădere de către asociaţiile de producători. De asemenea,
valorificarea producţiei poate fi negociată mult mai avantajos. Chiar dacă românii au
rămas în continuare reticenţi în ceea ce priveşte formele asociative, exemplul de
succes al Asociaţiei producătorilor agricoli Racova ar putea să fie un exemplu pentru
producătorii din domeniul vegetal.
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Analiza SWOT a economiei

Puncte tari
 accesibilitate facilă în zonă, comuna
fiind tranzitata de DN 15 care o leagă
de Bacău şi Buhuşi şi respectiv de
Piatra Neamţ. Drumurile județene DJ
159 și DJ 207 Ffac legătura cu
localităţile Berești-Bistrița, comuna
Bahna – județul Neamț
 distanţa redusa (23 km) faţă de
municipiul Bacău
 învecinarea cu oraşul Buhusi (4 km), o
platformă industrială importantă
 acces la căi de transport diversificate:
rutier, feroviar, aerian – aeroportul
internaţional George Enescu din Bacău
se află la 28 km distanţă de comună
 comuna Racova are o economie
dinamică, pe teritoriul sau activând un
numar de 23 de societăţi ce au o cifră
de afaceri cuprinsă între 50.000 lei şi
7.500.000
lei;
aceste
societăţi
utilizează forţa de muncă locală şi
generează încasări la bugetul local
 existenţa a 10 societăţi comerciale ce
au puncte de producţie sau de
desfacere pe teritoriu comunei şi sunt
un angajator important pentru locuitorii
Racovei
 fenomenul migraţiei nu a afectat în
mod
semnificativ
comuna
Racova(scăderea înregistrată pentru
segmentul de vârsta 25-29 ani este
foarte mică; în consecinţă, există forţă
de muncă disponibilă)
 potenţial ridicat pentru sectorul
zootehnic
 existenţa Asociaţiei producătorilor
agricoli Racova ce sprijină crescătorii
de animale
 existenţa unor obiective pentru
dezvoltarea turismului, inclusiv cadru
natural deosebit
 existența documentațiilor tehnice ce

Puncte slabe
 resurse financiare la nivel local
insuficiente
pentru
susţinerea
şi
promovarea investiţiilor
 venituri mici ale locuitorilor
 insuficienţa formelor de promovare a
comunei, în vederea creşterii numărului de
turişti pe teritoriul său
 numărul mare de exploataţii agricole de
subzistenţă, care nu permit aplicarea
tehnologiilor performante
 lipsa îmbunătăţirilor funciare (mai ales a
sistemelor de irigaţie), ceea ce duce la
dependenţa crescută faţă de fenomenele
meteorologice, degradarea terenurilor
agricole şi, în consecinţă, obţinerea unor
producţii scăzute
 insuficienta organizare în asociaţii agricole
privind producţia vegetală, care să permită
exploatarea eficientă a pământului
 insuficienta dezvoltare a infrastructurii
fizice şi de utilităţi din comună, cu impact
negativ în atragerea de noi investitori
 parteneriatul public-privat nu este suficient
de dezvoltat
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pot fi actualizate si utilizate pentru
implementarea unor proiecte cu
fonduri nerambursabile
elaborarea
Strategiei
locale
de
dezvoltare durabilă a comunei Racova
care identifică priorităţile şi le
ordonează
existenţa pe teritoriul comunei a
resurselor naturale (teren arabil,
pășuni, păduri, ape de suprafață)
existenţa reţelelor de telecomunicaţii şi
telefonie mobilă
existența conductei de 40 milibari de
transport gaze naturale pe teritoriul
comunei, ceea ce permite construirea
unui sistem de distribuţie a gazelor
naturale în comună
electrificarea localității
implicarea activă a autorităţilor locale
şi a vectorilor de opinie din comună în
realizarea unor proiecte: generalizarea
reţelei de apă-canal, reabilitarea
drumurilor, managementul integrat al
deşeurilor, înființare alimentare cu
gaze naturale, reabilitarea căminelor
culturale etc.
punerea la dispoziţie de terenuri şi
spaţii din comună, ce pot fi utilizate de
către investitori
Oportunități

Amenințări

 existenţa fondurilor nerambursabile
guvernamentale şi europene, destinate
agriculturii şi mediului privat
 potențial turistic şi de agrement ridicat
 existenţa unor programe de sprijin
pentru afaceri rurale
 existenţa unei cereri de servicii de
turism şi agrement
 potenţial ridicat pentru sectorul
zootehnic
 existenţa unor programe de sprijinire a
agriculturii.
 posibilitatea relocării unor unităţi de
producţie
din
municipiul/
judeţulBacău, în spaţiul comunei,

 inconsecvenţa legislaţiei naţionale privind
fiscalitatea şi spijinul acordat IMM
 schimbările climatice (încălzirea climei şi
creşterea frecvenţei fenomenelor extreme)
ceea ce conduce la eroziunea și degradarea
accentuată a solului cu efecte dezastruoase
pe termen lung
 necomasarea suprafeţelor agricole
 dezechilibre dintre preţurile inputurilor
(seminţe, îngrăşăminte, pesticide, lucrări
agricole) şi preţurile de valorificare a
produselor agricole
 concurenţa importurilor de produse
agroalimentare de pe pieţele externe
 lipsă de fonduri proprii pentru cofinanţarea
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având în vedere accesibilitatea ridicată.
programelor UE
existenţa oportunităţilor de finanţare  lipsa cunoştinţelor privind elaborarea şi
acordate prin Grupul de Acțiune
implementarea proiectelor finanţate din
Locală„Plaiurile Bistriţei”
fonduri structurale FEADR
includerea comunei Racova în Master  afectarea economiei naţionale şi globale
planul ADIB, ceea ce conferă comunei
din cauza pandemiei Sars-Cov 2
potenţialul dezvoltării reţelelor de apă
şi canalizare
apartenenţa comunei Racova la ADIS,
fapt
ce
permite
comunei
să
implementeze în comună unele
programe
pentru
înfiinţarea,
eficientizarea
şi/sau
dezvoltarea
serviciilor publice comunitare de
salubrizare a localităţii
posibilitatea producerii de energie
verde

III.2. Funcționalitatea administrativă
Principala problemă legată de dezvoltarea capacităţii administrative se referă la
situaţia pregătirii funcţionarilor publici din cadrul administraţiei publice locale.
Implementarea instrumentelor managementului modern de tipul planificării strategice,
a activităţilor de monitorizare şi evaluare reprezintă principalele aspecte care afectează
performanţa administraţiei publice de la nivelul comunei. Este necesar de stabilit un
program de participare la stagii/cursuri de formare profesională pentru cei 16 angajaţi
ai primariei.
De asemenea, este indicat ca primăria comunei Racova să realizeze parteneriate
cu alte instituții ale administrației publice locale şi chiar cu cele din străinătate, cu
mediul de afaceri şi cu cel non-guvernamental.
Primăria Racova
În general, primăriile localităților din județ au rolul de a susţine dezvoltarea
localităţilor pe care le conduc şi de a oferi servicii publice de calitate cetăţenilor. În al
doilea rând, primăriile trebuie să îşi dezvolte capacitatea instituţională de a cheltui
responsabil banii publici, cu ajutorul celor mai bune resurse de personal, cu un
management al timpului eficient şi pe baza unor proceduri de nou management public.
Iniţiativele Primăriei Racova reflectă interesul administraţiei locale în întărirea
capacităţii instituţionale de a promova dezvoltarea locală. În acest sens, o chestiune
priveşte faptul că ţintele şi indicatorii asumaţi în strategia de dezvoltare locală nu pot fi
atinse decât cu participarea dedicată a autorităţilor cu privire la dezvoltarea locală, prin
instrumentele şi metodele de guvernare locală: transparentizarea cheltuirii banilor
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publici şi implicarea comunităţii în stabilirea priorităţilor locale, identificarea unor
mijloace suport pentru articularea intereselor publice locale ale cetăţenilor.
Conducerea comunei Racova este ferm orientată către accesarea programelor
finanţate cu fonduri europene precum şi guvernamentale destinate îmbunătăţirii
condiţiilor de trai în mediul rural (fonduri structurale FEADR) dar şi celor destinate
creşterii capacităţii serviciilor administraţiei publice locale. Astfel, studiile de
fezabilitate şi studiile de teren deja elaborate şi aflate în posesia primăriei pot
reprezenta puncte de plecare pentru întocmirea documentațiilor de proiect în vederea
obţinerii finanțărilor nerambursabile.
Conducerea comunei Racova are intenţia de a achiziționa utilaje pentru parcul
auto al Primăriei, ceea ce va conferi independenţa prestării lucrărilor de intreţinere
edilitară. Comuna are deja în pregătire un proiect pe fonduri europene nerambursabile,
cu scopul de a achiziţiona un buldoexcavator, proiect ce va fi depus în cadrul GAL
„Plaiurile Bistriţei”.
Creşterea capacităţii instituţionale a comunei va urmări atât creşterea
indicatorilor socio-economici la nivel de localitate cât şi o dezvoltare comună, bazată
pe parteneriat şi asociere. Capacitatea de asociere şi programare a localităţii va trebui
să se dezvolte şi să asigure accesarea unor oportunităţi comune. De asemenea,
coeziunea locală poate asigura dezvoltarea elementelor orizontale la nivel
administrativ: economia locală, infrastructura, societatea civilă.
Capacitatea instituţională
Primăria Racova are o structură formată din 16 angajaţi. Un punct tare al
primariei îl reprezintă intenţia de a completa schema de personal a primariei cu
persoane pregatite profesional.
Structura de subordonare este una echilibrată, defalcând atribuţiile importante la
nivelul întregului management al instituţiei – atribuţii ale Primarului, Viceprimarului
și Secretarului comunei.
Capacitate Financiară
În vederea planificării dezvoltării durabile a comunei Racova este necesară o
analiză a capacităţii financiare a comunei. În acest sens s-au analizat bugetele aferente
ultimilor trei ani (2018, 2019, 2020).
După cum se poate vedea în tabelul următor, veniturile comunei Racova au
crescut în ultimii trei ani, ajungând ca în 2020 veniturile aproape să se dubleze față de
2018 (o creştere cu 99,63%).
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- mii lei Nr.
Crt.
I
I.1
I.1.1
I.1.1.1
I.1.1.2

Categorii de venituri
Venituri curente
Venituri fiscale
Impozit pe venit, pe profit şi pe câştiguri de capital ale
persoanelor fizice
- Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor
imobiliare din patrimoniul personal
- cote defalcate din impozitul pe venit

I.1.1.3

- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale

I.1.1.4

- Sume repartizate din Fondul la dispoziţia
Consiliului Judetean

I.1.2
I.1.3
I.1.4
I.1.5
I.1.6
I.2
I.2.1
I.2.2
II
III

Impozite si taxe pe proprietati
din care, de la persoane juridice:
Sume defalcate din TVA
Impozit pe mijloacele de transport
din care, de la persoane juridice:
Taxe pentru autorizaţii de functionare
Alte impozite fiscale
Venituri nefiscale
Concesiuni/ închirieri
Vânzări de bunuri şi servicii
Subvenţii
TOTAL VENITURI

2018

2019

2020

2.807,00
2.445,00

3.995,00
3.696,75

5.603,50
5.177,75

596,00

901,00

1.148,60

0,00

2,00

2,60

313,00

506,00

640,00

283,00

292,00

374,00

0,00

101,00

132,00

550,00
373,00
1.202,00
89,00
25,00
2,00
6,00
362,00
62,00
300,00
0,00
2.807,00

797,25
556,75
1.880,50
108,00
20,00
4,00
6,00
298,25
90,00
208,25
0,00
3.995,00

611,15
414,90
3.304,50
100,80
18,50
4,80
7,90
425,75
97,40
328,35
77,66
5.681,16

Aşa cum se poate observa în graficul de mai jos, în anul 2020, cea mai mare
parte a veniturilor au fost Sume defalcate din TVA (58,17%). Acest fapt indică un grad
destul de mare de dependenţă de repartizările financiare de la Bugetul de stat.
Totodată, veniturile ce provin din cote defalcate din impozitul pe venit, impozitele pe
proprietăţi şi mijloacele de transport însumeaza 30,38% din total venituri. Acesta este
un rezultat al prezenţei în comuna Racova a unui număr important de societăţi
comerciale.
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Structura veniturilor bugetare in anul 2020
Vanzari de bunuri si servicii
5,78%
Subventii
1,37%
Alte impozite fiscale
0,14%
Taxe pentru autorizatii de
functionare
0,08%
Concesiuni/ inchirieri
1,71%

Impozitul pe veniturile din
transferul proprietatilor imobiliare
din patrimoniul personal
0,05%

Cote defalcate din impozitul pe
venit
11,27%
Sume alocate din cotele defalcate
din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale
6,58%
Sume repartizate din Fondul la
dispozitia Consiliului Judetean
2,32%

Impozit pe mijloacele de transport
1,77%

Impozite si taxe pe proprietati
10,76%
Sume defalcate din TVA
58,17%

astfel :
Nr.
Crt.

51.02

61.02
65.02

67.02

68.02
70.02

74.02
84.02

Situația sintetică a cheltuielilor Comunei Racova în ultimii trei ani se prezintă

Categorii de cheltuieli

2018

2019

2020

Servicii publice generale
Autorităţi publice
Personal
Bunuri şi servicii
Alte cheltuieli (despăgubiri civile)
Capital
Transferuri
Ordine publică
Învăţământ
Cultura, recreere şi religie
Biblioteci
Cămin cultural
Servicii recreative şi sportive
Servicii religioase
Asistenţă socială
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
Iluminat public şi electrificare
Alimentare cu apă
Alimentare cu gaze
Protecţia mediului
Salubritate şi gestiunea deşeurilor
Canalizare
Transporturi (drumuri şi poduri)

1.694,81
1.584,81
1.216,81
360,00

2.054,65
1.894,65
1.278,20
469,45

8,00
110,00
0,00
192,00
68,31
68,31
0,00

147,00
160,00
60,00
306,00
128,75
72,75
50,00
6,00

594,08
75,00
75,00
0,00

710,31
663,00
622,00
41,00

130,00
130,00
0,00
52,80

238,00
228,00
10,00
2.014,40

2.696,66
2.581,66
1.400,00
829,66
82,00
270,00
115,00
60,00
377,50
374,30
102,30
160,00
52,00
60,00
985,50
1.285,00
405,00
280,00
600,00
300,00
270,00
30,00
2.102,00

TOTAL CHELTUIELI

2.807,00

6.175,11

8.180,96

2020/
2018
59,00%
63,00%
15,00%
130,00%
3275,00%
5,00%
97,00%
448,00%
50,00%

66,00%
1613,00%
440,00%

131,00%
108,00%
3881,00%
191,00%
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Analizând tabelul de mai sus se pot trage urmatoarele concluzii:
-

Capitolele de cheltuieli cu cea mai mare creştere în ultimii trei ani au fost:
 84.02 Transporturi – categoria drumuri şi poduri (o creştere de 3881%).
În anul 2019 şi 2020 au fost alocate fonduri în vederea realizării de
investiţii în modernizarea/ reabilitarea/ construirea drumurilor şi
podurilor din comuna Racova.
 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică (creştere cu 1613%). La
acest capitol au fost alocate fonduri pentru realizarea de investiţii în
alimentare cu gaze, iluminat public şi electrificare şi alimentare cu apă
 67.02 Cultura, recreere şi religie (crestere de 448%). Au fost alocate
fonduri pentru: biblioteci, camine culturale, servicii recreative şi
sportive, servicii religioase.

-

Creșterea cea mai mică (63%) au avut-o cheltuielile aferente funcţionării
aparatului propriu.

-

În anul 2020 faţă de anul 2018, cheltuielile bugetare totale au crescut cu 191%,
comparativ cu o creştere de doar 99,63% a veniturilor. Acest fapt a generat un
deficit de 2.499,80 mii lei. Acest deficit reprezintă de fapt investiţii ce nu au avut
sursă de finanţare şi care, prin urmare, nu au mai putut fi realizate.

Analizând ponderea categoriilor de cheltuieli în anul 2020, în graficul de mai
jos se poate observa că Serviciile publice generale (funcţionarea aparatului propriu)
reprezintă 32,96% din cheltuieli, urmate de cheltuielile aferente transporturilor
(25,69%) si Cheltuieli pentru locuinţe, servicii şi dezvoltare publică (15,71%).
Cheltuielile aferente asistenţei sociale reprezintă 12,05%. Celelalte capitole de
cheltuieli se situează sub 5%.

Ponderea capitolelor de cheltuieli în total buget aferent
anului 2020
Servicii publice
generale
32.96%

Transporturi
(drumuri și poduri)
25.69%
Protecția mediului
3.67%

Locuințe, servicii și
dezvoltare publică
15,71%

Ordine publică
0.73%

Invățământ
4.61%
Asistență socială
12.05%

Cultură, recreere
și religie
4.58%
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Graficul de mai sus ilustrează creşterile anuale pe fiecare capitol de cheltuieli
din bugetul comunei Racova. Se observă ca cele mai mari creşteri au fost în
”Transporturi” şi ”Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”.
De asemenea, dacă în anul 2018 cele mai mari cheltuieli se înregistrau pentru
aparatul propriu şi asistență socială, începând cu anul 2019 se observă o preocupare
pentru realizarea de investiţii în infrastructura comunei.
În tabelul urmator este prezentată structura cheltuielilor pe categorii. Din acest
tabel reiese foarte clar apetitul crescut al comunei Racova pentru a realiza investiţii,
sumele alocate crescând cu 35713% în anul 2020 faţă de anul 2018. De asemenea, în
anul 2020 s-au alocat cu 227% mai mulți lei pentru bunuri şi servicii. Asistenţa socială
a inregistrat o creştere importantă, de 74% iar cheltuielile de personal au crescut cu
25% în ultimii trei ani.

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7

Categorii de cheltuieli
Cheltuieli de personal
Bunuri şi servicii
Transferuri
Asistenţă socială
Alte cheltuieli (despăgubiri civile)
Cheltuieli de capital
TOTAL CHELTUIELI

-

Anul
2018

Anul
2019

Anul
2020

1.616,00
808,00
110,00
265,00
0,00
8,00
2.807,00

1.757,96
1.685,41
160,00
309,74
0,00
2.238,00
6.151,11

2.017,80
2.640,66
115,00
460,50
82,00
2.865,00
8.180,96

mii lei 2020/ 2018
25,00%
227,00%
5,00%
74,00%
35713,00%
191,00%
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Din graficul următor se observă că 35,02% din cheltuieli sunt alocate pentru
investiţii, 32,28% sunt cheltuieli pentru bunuri şi servicii şi 24,66% sunt cheltuieli de
personal.

Analiza efectuată la acest capitol ne conduce către urmatoarele concluzii:
 Chiar dacă economia comunei Racova este destul de dinamică, veniturile pe
care aceasta le generează la bugetul local nu sunt suficient de mari încât să
determine o independenţă a comunei faţă de alocările financiare de la bugetul
de stat sau de la bugetul Consiliului Judeţean Bacău.
 În ultimii doi ani Comuna Racova nu a identificat surse de finanţare a
investiţiilor pe care şi le-a propus în infrastructura de bază, ceea ce a condus la
înregistrarea de deficite bugetare mari. De asemenea, lipsa infrastructurii nu
este de natura să încurajeze investitorii să investească în afaceri pe teritoriul
comunei Racova.
Surse de finanţare
Pentru a deveni interesantă pentru investitori, este necesar ca în perioada 20212027 comuna Racova să realizeze investiţii importante în infrastructura de bază a
comunei (transporturi şi servicii publice de alimentare cu gaz, apă, canalizare).
O oportunitate ce nu poate fi ratată este disponibilitatea programelor de
finanţare nerambursabilă destinate dezvoltării infrastructurii rurale, ce au ca sursă a
fondurilor bugetul Uniunii Europene.
De asemenea, Guvernul Romaniei, prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Administrației alocă fonduri anual pentru Programul Național de Dezvoltare
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Locală (PNDL) prin care, pe baza proiectelor întocmite de către autorităţile locale,
sunt finanţate investiţii în infrastructura locală.
Accesând finanţările europene sau cele de la bugetul de stat, Comuna Racova
va trebui să finanţeze doar o mică parte din cheltuielile de investiţii, fapt ce va permite
orientarea fondurilor disponibile către domenii ce au avut în mod constant un deficit
de finanţare.
Totodată, unul dintre punctele majore de intervenţie care poate duce la
dezvoltare şi creştere economică locală este întărirea relaţiei cu sectorul privat. De aici
pot rezulta nu doar colaborări public-privat ci şi riscuri comune, costuri, încasări şi
dreptul asupra activelor. Autorităţile publice locale dispun, cel puţin în mod teoretic,
de mai multe instrumente legale care le permit angajarea în diverse forme de
parteneriat pentru finalitatea comună, de dezvoltare a comunităţii locale.
Noul Cod administrativ al României (OUG nr.57/03 iulie 2019) dispune că
bunurile care fac parte din domeniul public sau privat de interes local să poată fi
concesionate ori să fie închiriate (art. 303 “Titularii dreptului de concesiune” alin.
(1) și respectiv art. 332).
În vederea accesării surselor de finanţare, va fi necesară pregătirea personalului
propriu astfel încât acesta să se ridice la nivelul rigorilor pe care o finanţare europeană
le impune. De asemenea, va fi necesară externalizarea serviciilor de consultanţă şi
management de proiect către societăţi specializate ce deţin un portofoliu consistent de
proiecte reuşite.

Parteneriat şi Asociativitate
Primăria Racova trebuie să dobândească experiență în realizarea și menținerea
de parteneriate cu alte instituții. Paleta instituțiilor partenere poate fi: Consiliul
Județean Bacău, alte UAT, Direcția Agricolă a județului Bacău, Oficiul Județean
pentru Consultanță Agricolă, Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură Bacău şi
altele. De asemenea, primăria îşi poate fixa ca intenţie iniţierea de demersuri în
vederea oficializării înfrăţirilor cu alte comune europene, în vederea schimburilor
culturale, parteneriate economice (preluarea unei idei de afaceri de la localitatea-soră
poate impulsiona apariţia unor noi genuri de afaceri în comuna Racova; de asemenea,
cooperarea poate avea loc şi între agenţii economici din ambele localităţi), întâlniri
între tineri pentru a-i sensibiliza la noua dimensiune europeană şi a-i ajuta să-şi
pregătească viitorul într-o lume în schimbare (schimburi pe linie de învăţământ),
competiţii sportive, turism.
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Analiza SWOT - administrație
Puncte tari

Puncte slabe

 structură de subordonare echilibrată
 intenţia de a completa schema de personal a
primăriei cu persoane pregătite profesional
 existența studiilor de fezabilitate, a studiilor
de teren pentru întocmirea documentațiilor
de proiect cu finanțare nerambursabilă
 motivarea și determinarea Consiliului local
de a contribui la dezvoltarea locală
 deţinerea unui site al primăriei
 intenţia de a achiziționa utilaje pentru parcul
auto al Primăriei, ceea ce va conferi
independenţă
prestării
lucrărilor
de
întreţinere edilitară

 nu există un program de participare la
stagii/cursuri de formare profesională
pentru cei 16 angajaţi ai primăriei
 neactualizarea site-ului primăriei, ceea
ce conduce la o comunicare
defectuoasă cu cetăţenii comunei la
nivel on-line
 neimplicarea cetăţenilor în activităţile
administraţiei publice locale, ca
urmare a lipsei de preocupare din
partea acestora.
 lipsa de informare a cetăţenilor,
aceştia
necunoscând
existenţa
prevederilor legale ce le garantează
dreptul la participare în şedinţele
Consiliului local Racova

Oportunități

Amenințări

 întărirea relației cu sectorul privat.
 existenţaprogramelor
finanţate
cu
fondurieuropene şi guvernamentale destinate
creşterii capacităţii serviciilor administraţiei
publice locale.
 digitalizarea la nivel naţional a serviciilor
publice
 posibilitatea încheierii parteneriatelor cu
Consiliul Judeţean Bacău precum şi cu
celelalte UAT din judeţul Bacău, privind
dotarea şi întărirea instituţională a
administraţiei publice locale
 posibilitatea iniţierii de înfrăţiri cu alte
comune europene
 existenţa programelor de perfecţionare
profesională continuă a personalului din
administraţia publică în corelaţie cu
exigenţele impuse de creşterea autonomiei în
administraţia publică locală şi cu exigenţele
pentru executarea sarcinilor de serviciu
 existenţa programelor de constituire şi
dezvoltare a bazei de utilaje şi echipamente
pentru lucrări de investiţii şi exploatare a
patrimoniului comunei.

 riscul de a pierde oportunităţi
importante de accesare a fondurilor
europene ca urmare a lipsei de
calificare a funcţionarilor publici în
ceea ce priveşte întocmirea de proiecte
eligibile
 riscul de a pierde oportunități de
accesare a fondurilor europene ca
urmare a incapacității de a realiza
parteneriate instituționale viabile
 riscul de a pierde oportunități de
accesare a fondurilor europene ca
urmare a incapacității de a asigura
sustenabilitatea
financiară
a
proiectului (incapacitatea asigurării
părții de co-finanțare ce revine
primăriei Racova)
 gradul mare al cetăţenilor care nu
prezintă interes pentru aspectele ce
vizează administraţia comunei și viața
comunitară în ansamblul ei
 creşterea gradului de neîncredere a
populaţiei în instituţiile publice
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 dezvoltarea sistemelor de comunicare cu
comunitatea pentru întărirea participării
cetăţenilor la administrarea comunei.
 constituirea de parteneriate public private
pentru exploatarea unor investiţii ale
comunităţii şi pentru valorificarea unor
resurse locale din patrimoniul public
 încurajarea formelor de asociere a societăţii
civile pentru participare la viaţa publică a
localităţii.
 participarea activă la elaborarea politicilor
publice şi strategiilor la nivel judeţean şi
promovarea priorităţilor locale în contextul
politicilor judeţene
 apartenenţa la Grupul de Acţiune Locală
(GAL) „Plaiurile Bistriţei” cu scopul de a
accesa fonduri europene atât pentru sectorul
public cât şi pentru sectorul privat.

III.3. Funcționalitatea socială
Demografie şi migrație
După cum a reieșit din analiza demografică a comunei Racova, dinamica
populaţiei comunei nu se înscrie în trendul general al judeţului Bacău. Astfel, dacă la
nivelul judeţului Bacău din 1992 şi pană în prezent s-a înregistrat o scădere cu 2% a
numărului de persoane cu domiciliul în judeţ, în comuna Racova numărul de persoane
domiciliate în comună a crescut cu 8,5%.
De asemenea, spre deosebire de datele statistice de la nivel naţional şi judeţean
care indică o populaţie feminină mai mare decât populaţia masculină, în comuna
Racova populaţia masculină este majoritară, atât pe total cât şi pe toate grupele de
varstă până la 60 de ani.
Procentul populaţiei active din comuna Racova este superior procentului
înregistrat la nivel naţional (56,90%). Astfel, 57,42% din populaţia totală a comunei
Racova este reprezentată de segmentul de populație activă 20 – 60 de ani (2043
persoane).
Rata nupţialităţii din comuna Racova (de 6,42 căsătorii la mia de locuitori) este
superioară ratei nupţialităţii înregistrată la nivel naţional (5,8) sau la nivel judeţean
(5,6). Acest lucru indică, la nivelul comunei Racova, existenţa unei societăţi în care
tradiţia familiei joacă în continuare un rol important (multe căsătorii, puţine divorţuri).
Ca și etnie, populația comunei Racova este foarte omogenă, cu o majoritate
covârșitoare de populație de etnie română – 95% și doar 5% alte etnii nespecificate.
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De asemenea, din punct de vedere religios, 93% din populaţia comunei este de religie
ortodoxă iar 2% romano-catolică si 5% alte religii nespecificate. Astfel, populația
comunei Racova are o structură extrem de omogenă din punct de vedere al etnicității şi
religiei, cu un solid sentiment identitar, de apartenență la grup.
Procentul populaţiei şcolarizate este de 97,65% din totalul populației comunei
Racova. Persoanele care deţin o calificare - în procent de 37,15% - sunt absolvenţi de
liceu, învăţământ profesional şi de ucenici, învăţământ post liceal sau învăţământ
superior. Diferenţa de 60,5% sunt persoane necalificate. Procentul poate fi remediat
prin facilitarea accesului populaţiei la cursuri de formare profesională precum şi printro activitate culturală mai intensă.
Calitatea fondului locativ al comunei Racova este un indicator al gradului de
sărăcie a populaţiei. Chiar dacă în ultimii ani se observă o îmbunătăţire a spaţiului de
locuit precum şi o creştere a numărului de locuinţe construite din materiale rezistente
(lemn, cărămidă, ciment, piatră), totusi 75% din locuinţele de pe raza comunei Racova
sunt construite din paiantă şi chirpici. Acest fapt indică o rată destul de ridicată a
sărăciei.
Politici sociale - Asistenţă socială
Din analiza bugetelor de venituri si cheltuieli aferente anilor 2018 – 2020,
rezultă că sumele alocate de către Comuna Racova pentru asistenţă socială au crescut
în mod constant. Astfel, în anul 2020 cheltuielile cu asistenţa socială au fost cu
65,89% mai mari faţă de cheltuielile cu asistenţa socială, aferente anului 2018.
Din totalul sumei de 985,5 mii lei alocaţi cheltuielilor cu asistenţa socială în
anul 2020, 54,44% sunt cheltuieli de personal şi 45,56% sunt cheltuieli cu ajutoarele
sociale. Aceste cheltuieli au fost prevăzute în vederea sprijinirii celor 50 persoane cu
hadicap, 37 familii beneficiare ale venitului minim garantat, 18 familii beneficiare ale
ajutorului de încălzire si celor 18 familii beneficiare ale ajutorului de încălzire.
Sănătate
În domeniul sănătății, comuna Racova dispune de infrastructură specifică:
-

un dispensar uman deservit de un medic de familie şi un asistent
medical

-

un dispensar medical din incinta școlii din satul Gura-Văii ce necesită
reabilitare, modernizare și dotare

-

o farmacie
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Ca și număr de locuitori ce revin la un medic, situația este nesatisfăcătoare,
fiind mult peste media județului Bacău în ansamblu unde revin 706 pacienți la un
medic.
Aceasta conduce la una dintre cele mai mari probleme, respectiv lipsa
personalului medical calificat din mediul rural, însoţită de lipsa medicilor de
specialitate, lipsa finanţărilor şi a fondurilor necesare pentru a plăti salariile cadrelor
medicale. Legat de aceasta, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
prevede la art. 74. - (1) „Autoritățile administrației publice locale pot acorda facilități
și stimulente aferente instalării unui medic, înființării și funcționării cabinetului de
medicină de familie, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare”.
Educaţie
Sistemul de educație în comuna Racova cuprinde 5 unități de învățământ, ce
acoperă nivelurile preșcolar, primar, gimnazial. Numărul de elevi în anul școlar 20202021 este de 231 (din care 52 elevi în învăţământul prescolar, 117 elevi in
invatamantul primar şi 62 elevi în învăţământul gimnazial) iar numărul personalului
didactic si nedidactic pentru același an școlar 2020-2021 este de 24 cadre didactice, 4
nedidactice și 2 didactic auxiliar.
Din cele 5 unități de învățământ, 3 necesită reparații, reamenajări. Alte
probleme la fel de importante cu care se confruntă sistemul educaţional din comuna
Racova sunt legate de: construirea de grupuri sanitare interioare pentru 3 școli,
construirea unei săli de sport pentru școala gimnazială nr. 1“Ion Borcea” din Racova și
reabilitarea terenurilor de sport ce aparţin şcolilor, achiziţionarea a 2 microbuze
şcolare.
Cultură şi culte
În comuna Racova, infrastructura aferentă sectorului „Cultură” este
reprezentată de:
- două cămine culturale, unul în satul Racova și celalalt în satul Gura Văii
(ambele necesită lucrări de reabilitare, modernizare, dotare)
- 2 biblioteci
- Muzeu – Casa memorială „IonBorcea”
Pentru segmentul de culte, în comună există 6 biserici (5 biserici ortodoxe şi 1
biserică catolică).
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Analiza SWOT - social
Puncte tari

Puncte slabe

 existenţa infrastructurii pentru educaţie,
cultură, culte şi sănătate
 populația comunei Racova are o structură
extrem de omogenă din punct de vedere al
etnicității, cu un solid sentiment identitar, de
apartenență la grup.
 acces facil catre municipiul Bacău şi oraşul
Buhuşi, permitând absorbţia forţei de muncă
locale
 existenţa în număr mare a populaţiei apte de
muncă
 procentul populaţiei şcolarizate este ridicat
(97,65%)
 existenţa a două cămine culturale în
sateleRacova şi Gura Văii
 existenţa a două cabinete medicale şi a unei
farmacii umane, deservite de personal
specializat
 extinderea zonei de locuit prin mărirea
perimetrului construibil și a ariei intravilanului,
conform propunerilor din noul PUG al comunei
care va fi elaborat începând cu anul 2021
 implicarea autorităților locale în problemele
comunităţii

 adaptarea mai lenta a populaţiei rurale
mature şi vârstnice la schimbările şi
provocările actuale şi la fenomenul
mobilităţii şi reconversiei profesionale
 ponderea mare a celor cu studii
primare și gimnaziale, comparativ cu
persoanele ce au studii superioare
(doar 3,47%)
 insuficienta dezvoltare a infrastructurii
fizice şi de utilităţi în comună
 rata destul de înaltă a săraciei
 puterea de cumparare scazută a
populaţiei
pentru
serviciile
de
telefonie, apă-canal, energie electrică,
gaze naturale, televiziune prin cablu
 creşterea cheltuielilor privind asistenţa
socială, cu impact asupra bugetului
local
 număr mare de locuitori ce revin unui
medic
 număr mic de locuinţe ce au încălzire
centralizată şi baie în interior
 număr mare de locuinţe din paiantă sau
chirpici, în procent de 75%

Oportunități

Amenințări

 dezvoltarea politicilor regionale şi locale de
administrare descentralizată
 dezvoltarea descentralizată a unor subsisteme
ale infrastructurii sociale care permit
furnizarea de servicii la nivel local:
televiziune, telefonie etc.
 existenţa politicilor europene şi naţionale
pentru sprijinirea comunităţilor locale
 existenţa ONG-urilor care să desfăşoare
activităţi şi programe pentru comunitatea
locală
 existenţa
programelor
de
finanţare
nerambursabilă a investiţiilor în domeniul
infrastructurii, educaţiei, social

contextul economic la nivel naţional şi
global
 tendinţa de îmbătrânirea populaţiei
 afectarea sănătăţii populaţiei precum
şi a activităţii naţionale şi globale din
cauza pandemiei Sars-Cov 2
 tendinţa de scădere a ratei natalităţii
determină scăderea numarului de elevi
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III.4. Funcționalitatea infrastructurii
Investițiile în proiecte de infrastructură sunt esențiale pentru o creștere
economică stabilă, pe termen lung. Efectele nu sunt doar economice, ci și sociale. Fără
drumuri și infrastructură de calitate, economia și calitatea vieții locuitorilor comunei
au de suferit. Infrastructura şi serviciile de bază neadecvate constituie principalul
element care menţine decalajul accentuat dintre zonele rurale şi zonele urbane din
România.
Cu o modernizare a infrastructurii în general, şi cu precǎdere a cǎilor de
circulație rutierǎ, a reţelelor de alimentare cu energie electricǎ, apǎ şi canalizare, vor
putea fi promovate forme de turism şi produse turistice noi: turism de week-end,
turismul de recreere, agroturismul, cicloturismul.
În zonele rurale – implicit şi în comuna Racova - drumurile locale au un rol
cheie în asigurarea accesului la rutele de comunicare naționale și, de aceea, ele
reprezintă principalele legături cu centrele economice, sociale și culturale ale județului.
Dezvoltarea economică și socială durabilă a zonelor rurale depinde în mod
esențial de îmbunătățirea infrastructurii rurale și a serviciilor de bază existente. În
perspectiva viitorului, zonele rurale trebuie să se plaseze într-o poziție competitivă
pentru investiții, oferind în același timp populației locale standarde adecvate de viață
în comunitate și servicii sociale corespunzătoare. De asemenea, infrastructura de apă /
apă uzată este necesară pentru a asigura condiții de sănătate, protecția mediului,
accesibilitatea și, în general, condiții optime de trai.
În comuna Racova, insuficienta dezvoltare a infrastructurii fizice şi de utilităţi
are un impact negativ în atragerea de noi investitori. Tocmai de aceea, autorităţile
locale sunt implicate activ în realizarea şi implementarea unor proiecte ce vor contribui
atât la crearea unei economii locale dezvoltate cât şi la bunăstarea localnicilor:
extinderea reţelei de apă / apă uzată, reabilitarea drumurilor locale, managementul
integrat al deşeurilor, construirea reţelei de alimentare cu gaze naturale, reabilitarea
căminelor culturale şi a instituţiilor de învăţământ – toate acestea reprezintă direcţii de
acţiune.
Reteaua rutieră
Reteaua de drumuri din comuna Racova, compusă din drumuri sătești,
comunale, de exploataţie agricolă şi forestiere, totalizează 79,4 km.
În ultimii ani, primăria Racova a întreprins lucrări de reabilitare/ modernizare a
urmatoarelor drumuri:
• Drum comunal DC 233: 3,2 Km.
• Drum sătesc DS 1146: 1,5 km.
• Drum sătesc DS 585: 2,6 km.

92

Strategia locală de dezvoltare durabilă a comunei Racova 2021 - 2027
Drumul sătesc DS 548 face obiectul unei documentaţii de avizare a lucrărilor de
intervenţie (DALI) întocmite în anul 2015 în vederea modernizării. Tot pentru acest
drum, primăria Racova deţine un studiu geotehnic.
În scopul de a moderniza drumul satesc DS 575 precum şi drumul de legătură
dintre DN 15 si DS 172, primăria deţine un studiu geotehnic elaborat în 2015.
În perspectivă, conducerea comunei urmăreşte să reabiliteze/ modernizeze
următoarele drumuri, în ordinea priorităţii:
- Asfaltare drum sătesc 480 Racova-Hălmăcioaia
- Asfaltare drum de legătură DN 15-DS 172 și DS 575 intravilan sat Racova
- Asfaltare drum sătesc 548 Racova Sus (Lazăr)
- Asfaltare drum sătesc 382 Gura-Văii Malul Bălții
Alimentarea cu apă
Comuna Racova deține un sistem de alimentare cu apă, cu o lungime a rețelei
de distribuție de cca. 2,2 km, ce deserveste 38 de consumatori. Rețeaua de apă nu
deține autorizație de funcționare de la Direcția de Sănătate Publică. Acest sistem
necesită lucrări de reabilitare/modernizare.
Se intenţionează extinderea sistemului de alimentare cu apă în toată comuna.
Sistemul de canalizare
Comuna Racova deține un sistem de canalizare pentru ape uzate, cu o lungime
de aproximativ 1,2 km dar nu deţine staţie de epurare. Sistemul de canalizare
deserveşte 38 de consumatori. Rețeaua de canalizare nu deține autorizație de
funcționare.
Se intenţionează extinderea sistemului de canalizare în toată comuna.
Alimentare cu gaz metan
În comună nu există rețele de distribuţie de gaz metan însă existența pe
teritoriul comunei a conductelor de transport gaze naturale, aparținând S.C. Transgaz
SA poate constitui un punct de plecare pentru iniţierea unui proiect privind construirea
reţelei de distribuire a gazelor naturale în comună.
Alimentare cu energie electrică
Toate gospodăriile de pe teritoriul comunei Racova au acces la reţeaua
electrică. Energia electrică necesară consumatorilor este asigurată din sistemul
energetic naţional. Reţeaua electrică de iluminat public se întinde pe lungimea de 45
km si este executată pe stâlpi comuni cu rețeaua electrică de distribuție publică.
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Managementul deșeurilor
Deșeurile menajere din gospodăriile populației se depozitează în puncte de
colectare gunoi proprii, in fiecare sat al comunei iar deșeurile de la animale se
depozitează în platforme proprii de unde se transportă la câmp. In comună există 4
puncte de colectare a deşeurilor reciclabile si 16 pentru deseuri menajere. Primaria are
incheiat un contract de ridicare deşeuri cu SC DDD SRL Buhuşi. În comuna Racova
există şi zone neautorizate de depozitare a deşeurilor.
Alte utilităţi
În comuna Racova serviciile de telefonie şi de televiziune au o acoperire bună
însă serviciile de internet nu acoperă întreg teritoriul comunei, de aceea se doreşte
extinderea acestuia în intravilanul comunei, în special în zonele cu semnal slab sau cu
lipsă semnal.
Analiza SWOT a infrastructurii
Puncte tari

Puncte slabe

 studii de fezabilitate şi studii geotehnice 
existente pentru modernizarea drumurilor DS 
548 si DS 575 precum şi drumul de legatură
dintre DN 15 şi DS 172

 localitatea este traversată de drumul naţional
DN 15 și drumurile judeţene DJ 159 și DJ 207F 
 viitoarea demarare a construirii drumului
expres Bacău – Piatra Neamț ce ar urma să 
tranziteze vecinătatea comunei Racova
 majoritatea podurilor şi podeţelor din comună

sunt în stare bună
 toate gospodăriile de pe teritoriul comunei

Racova au acces la reţeaua electrică
 existenţa unei reţele de iluminat public
 existența unui sistem centralizat de colectare şi 
transport gunoi menajer
 reţeaua de telefonie şi televiziune acoperă
aproximativ întreg teritoriul comunei

ponderea mare a drumurilor pietruite
rețelele de apăşi canalizare existente nu
deţin autorizaţie de funcţionare
inexistenţa reţelei de gaz metan
existenţa unor zone neautorizate de
depozitare a deşeurilor
inexistenţa unui sistem centralizat de
colectare selectivă şi tratare diferenţiată a
deşeurilor menajere
reţeaua de internet nu acoperăîntreg
teritoriul comunei
toate cursurile de apă aflate în
proprietatea comunei necesită lucrări de
amenajare
puterea financiară relativ scăzută a
populaţiei comunei, cu impact direct
asupra eventualelor costuri necesare
derulării anumitor proiecte dar și a taxelor
ce vor trebui suportate pentru asigurarea
serviciilor, motive care duc în final la
lipsa interesului pentru unele proiecte de
infrastructură care trebuie amortizate
 reticenţa unor locuitori cu privire la
branşarea la reţeaua de distribuţie a apei
și a gazului, pe motiv că și-au asigurat
alimentarea cu apă și gaz din fonduri
proprii
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Oportunități

 existenţa programelor de finanţare prin fonduri 
europene 2021-2027 şi de la bugetul de stat
pentru dezvoltarea infrastructurii de bază

 apartenenţa la GAL „Plaiurile Bistriţei”, ADIB,
ADIS

 existența pe teritoriul comunei a conductelor de
transport gaze naturale, aparținând S.C. 
Transgaz SA, fapt ce poate constitui un punct
de plecare pentru iniţierea unui proiect privind
construirea reţelei de distribuire a gazelor
naturale în comună

Amenințări

degradarea habitatelor naturale potenţial
valoroase cu efecte asupra florei şi faunei
mentalitatea de indiferenţă privind
protecţia mediului
întârzieri în lansarea programelor de
finanţare din fonduri europene
situaţia globală privind pandemia de Sars
– Cov 2, ce poate determina
redirecţionarea
finanţărilor
alocate
infrastructurii către domeniul sănătăţii şi
a protecţiei sociale

III.5. Concluzii preliminare
-

Comuna Racova are o populaţie omogenă din punctul de vedere al etniei, cu o
majoritate covârșitoare de populație de etnie română.

-

Comuna Racova este caracterizată de stabilitate socială, relaţii bune şi coeziune
între grupurile de locuitori de religie diferită.

-

Se remarcă diversitatea activităţilor prestate de către agenţii economici de pe
teritoriul comunei. Cele mai multe societăţi comerciale activează în domeniul
comerţului (32%), urmate îndeaproape de domeniul serviciilor (28%). În
alimentaţie publică funcţionează 16% din societăţile din comună. În agricultură şi
construcţii fucţionează câte 8% iar în Industrie şi transport câte 4% din societăţile
din comună.

-

Comuna prezintă interes din punct de vedere turistic datorită existentei Casei
memoriale „Ion Borcea” precum şi altor oferte de agrement cum ar fi: rezervaţia
Codrul secular Runc, drumeţiile prin pădurile din zonă, Fagii îngemănaţi, pensiuni
agro-turistice, sate de vacanţă.

-

locuințele din comuna Racova sunt construite preponderent din paiantă sau
chirpici, în procent de 75% însă se observă o tendinţă de îmbunătăţire a calităţii
locuinţelor. Astfel, chiar dacă numarul locuinţelor nu a crescut se constată o
mărire a spaţiului de locuit cu cca 1 mp/ cap de locuitor. De asemenea, locuinţele
construite cu materiale rezistente (lemn, cărămidă, ciment, piatră) sunt într-un
procent de 25% din total locuinţe.

-

Comuna Racova are o economie dinamică, pe teritoriul său activând un număr de
23 de societăţi ce au o cifră de afaceri cuprinsă între 50.000 lei şi 7.500.000 lei.
Aceste societăţi utilizează forţa de muncă locală şi generează încasări la bugetul
local.
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-

Vecinătatea cu oraşul Buhuşi şi accesul facil către municipiul Bacău (pe DN 15)
au determinat un număr de 10 societăţi să-şi deschidă puncte de producţie sau de
desfacere pe teritoriul comunei Racova. Aceste societăţi au absorbit forţa de
muncă locală generând o creştere a nivelului de trai şi implicit o diminuare a
fenomenului de migraţie.

-

În comuna Racova activează Asociaţia producătorilor agricoli Racova ce sprijină
crescătorii de animale.

-

Terenurile agricole sunt foarte fărâmițate, 90,8% din exploataţiile agricole deţin
teren cu dimensiuni de până la 5 ha.

Ca urmare a Analizei situaţiei existente (cap. II) şi Analizei diagnostic (cap. III)
au rezultat, preliminar, urmatoarele priorități de investiţii:
 Finalizarea PUG
 Accesarea programelor cu finanţare nerambursabilă europene şi guvernamentale
 Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare
 Construirea reţelei de distribuţie a gazelor naturale
 Modernizarea drumurilor locale şi construire/reabilitare șanțuri betonate pe
drumurile comunale și sătești
 Reparații poduri existente şi construire poduri noi.
 Achiziționare utilaje pentru parcul auto al Primăriei (buldoexcavator, tractor, etc)
 Achiziţionarea a două microbuze şcolare
 Implementarea unui sistem de management al deşeurilor la nivelul comunei,
implementarea sistemului de colectare a deşeurilor reciclabile, în paralel cu
susţinerea şi realizarea cu prioritate a proiectelor cuprinse în Planul Naţional de
Acţiune pentru Protecţia Mediului
 Reabilitarea, consolidarea şi modernizarea celor două cămine culturale existente
(Racova și Gura-Văii)
 Construirea unei săli de sport la Școala gimnazială nr. 1 Racova şi reabilitarea
terenurilor de sport şcolare
 Construire/amenajare locuințe sociale
 Atragerea turiştilor şi investitorilor străini prin îmbunatăţirea imaginii comunei
prin dezvoltarea economico-socială şi a infrastructurii
 Extinderea sistemului de iluminat public
 Decolmatări și regularizări cursuri de apă aflate în proprietatea comunei
 Stabilirea unor parteneriate public-privat în vederea realizării de obiective de
interes public
 Sprijin în vederea realizării de lucrări de îmbunătățiri funciare
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Capitolul IV. Planul de dezvoltare
Coroborând concluziile care au reieșit în urma elaborării Analizei diagnostic
realizată la nivelul funcționalităților comunei (vezi capitolul III), cu rezultatele
procesului de consultare publică a locuitorilor comunei Racova (prin cuantificarea
rezultatelor chestionarelor completate de către persoanele ce aparțin grupului de
lucru),a rezultat un tablou detaliat al acțiunilor, aşteptărilor, intereselor şi convingerilor
privind chestiunile legate de situaţia actuală şi dezvoltarea aşteptată a comunităţii
racovene. De asemenea, acest proces de coroborare are avantajul de a asigura
premisele pentru alegerea şi prioritizarea corectă a direcţiilor de dezvoltare şi de
investiţii, în acelaşi timp responsabilizând şi implicând direct cetăţenii în dezvoltarea
comunităţii lor, simţindu-se astfel parte a acestui proces de evoluţie.
Legat de procesul de consultare publică a locuitorilor comunei Racova, se
precizează că pentru culegerea datelor s-a utilizat ancheta ca metodă de cercetare
calitativă iar instrumentul folosit a fost chestionarul redat mai jos în cadrul acestui
capitol. Acest chestionar distribuit individual a dat o notă de originalitate şi a conferit
personalitate răspunsurilor date de intervievați, subiecţii nefiind tentaţi să imite
comportamentul celorlalți sau să îşi ascundă adevăratele răspunsuri, simţindu-se
inhibaţi de prezenţa şi răspunsurile celorlalţi indivizi aparținând grupului de lucru.
Astfel, s-au detașat următoarele obiective prioritare pentru perioada 2021
– 2027, clasificate pe sectoarele (funcționalitățile) comunei:
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ:
Nr. Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Obiective prioritare
Achiziție buldo-excavator
Atragere fonduri europene
Construire/ extindere sediu primărie
Achiziție autospecială de pompieri
Organizarea ”Zilelor Comunei Racova”
Achiziție tractor+remorcă
Construire Piața agro-alimentară/ târg comunal în vederea
valorificării producției locale
Organizarea de schimburi de experiență cu alte comune
Achiziție camionetă basculabilă
Montare sistem de supraveghere video în comună
Construire spațiu pentru garare și întreținere utilaje
Înfrățirea comunei Racova cu alte localități din exteriorul țării
Înființarea și sponsorizarea unui club sportiv
Achiziție utilaj deszăpezire cu accesorii
Achiziție vidanjă
Amenajarea unor puncte de Wi-Fi gratuit pentru locuitorii
comunei

Opțiuni grup de
lucru (%)
70%
60%
55%
50%
40%
40%
40%
30%
25%
25%
15%
15%
10%
10%
5%
5%
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Nr. Crt.
17
18
19
20
21
22
23

Obiective prioritare
Implementare platformă online pentru impozite și taxe
Actualizare website comuna Racova
Achiziție clădire fostă Cooperativă de credit spre folosința
primăriei
Încheierea de parteneriate cu alte organizații, instituții, structuri
naționale
Valorificarea clădirilor nefolosite din patrimoniul Comunei
Racova și utilizarea acestora pentru situații de urgență, cazuri
sociale etc.
Organizarea de competiții și întreceri sportive
Confecționarea și montarea de panouri/ totemuri cu numele
localității la intrările în comună

Opțiuni grup de
lucru (%)
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

ECONOMIE:
Nr. Crt.
1
2
3
4

Opțiuni grup de
lucru (%)
Atragerea de noi investitori prin facilități acordate investitorilor la
60%
plata taxelor și impozitelor
Identificarea și amenajarea unei zone industriale pe raza comunei
15%
Înființarea unui grup de lucru care să identifice soluții și
5%
oportunități în vederea atragerii de investitori pe teritoriul
comunei
Introducerea în intravilan a unor terenuri
5%
Obiective prioritare

INFRASTRUCTURĂ :
Nr. Crt.

Obiective prioritare

1

Reabilitare și autorizare rețea alimentare cu apă + extindere rețea
apă
Construire rețea distribuție gaze naturale
Modernizare drumuri locale în întreaga comună (cu predilecție DS
548, DS 172, DS 575, DC 480 Racova-Hălmăcioaia)
Reabilitare și autorizare rețea canalizare + extindere rețea
canalizare
Reconstruire/ reabilitare/ modernizare poduri și podețe
Construire trotuare pentru pietoni
Extinderea rețelei de internet la nivelul întregii comune
Construire piste pentru bicicliști
Amenajarea albiilor / îndiguirea cursurilor de apădin proprietatea
primăriei

2
3
4
5
6
7
8
9

Opțiuni grup de
lucru (%)
85%
80%
80%
70%
50%
25%
10%
5%
5%
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MEDIU
Nr. Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Obiective prioritare
Amenajare spații de depozitare selectivă a deșeurilor
Ecologizare terenuri în zona fostelor gropi de gunoi
Ecologizare și reabilitare fântâni publice de pe raza comunei
Activități de informare în școli a elevilor precum și a locuitorilor
comunei în vederea colectării selective a deșeurilor
Ecologizarea tuturor cursurilor de apă
Dezinsecție pe teritoriul comunei
Măsuri privind situația poluării create de companiile mari ce își
desfașoară activitatea în comună
Curățarea, reabilitarea și modernizarea punctelor de popas
(fântâni, parcări etc)

Opțiuni grup de
lucru (%)
45%
15%
10%
10%
5%
5%
5%
5%

ENERGIE:
Nr. Crt.
1
2
3

Obiective prioritare
Construirea unor sisteme de valorificare a energiei
neconvenționale (panouri solare, energie eoliană etc)
Extindere rețele de curent electric de joasă tensiune în zonele
trecute în intravilan prin PUZ-uri
Modernizarea punctelor de aprindere la iluminatul public

Opțiuni grup de
lucru (%)
45%
15%
10%

SĂNĂTATE ȘI SERVICII SOCIALE:
Nr. Crt.
1
2
3
4
5
6

Obiective prioritare
Reabilitare, modernizare și dotare dispensar uman sat Gura Văii
Înființare centru social pentru persoane în situații de risc
Construirea unui Centru rezidențial pentru bătrâni și persoane cu
nevoi speciale
Construire locuințe sociale
Înființare dispensar uman sat Hălmăcioaia
Înființare cabinet stomatologic

Opțiuni grup de
lucru (%)
75%
40%
35%
30%
15%
10%

EDUCAȚIE:
Nr. Crt.
1
2
3

Opțiuni grup de
lucru (%)
Achiziționare microbuze școlare
80%
Construire și dotare sală de sport la Școala Gimnazială sat Racova
70%
Dotarea Școlii Gimnaziale sat Racova (inclusiv înființare
35%
laborator chimie) precum și a gradiniței
Obiective prioritare
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Nr. Crt.

Obiective prioritare

4

Reabilitarea celor două terenuri de sport aferente școlilor din sat
Racova și sat Gura Văii
Modernizare Bază sportivă existentă la Școala Gimnazială Racova
Înființarea programului afterschool în unitățile de învățământ
Extinderea grupului sanitar pentru Școla Gimnazială sat Racova
Acordarea de burse/ premii către elevii cu cele mai bune rezultate
la învățătură

5
6
7
8

Opțiuni grup de
lucru (%)
30%
20%
15%
5%
5%

TURISM ȘI AGREMENT
Nr. Crt.

Obiective prioritare

1

Includerea într-un circuit turistic a obiectivelor turistice din
comuna Racova (Casa memorială ”Ion Borcea”, Fagii îngemănați,
Pădurea seculară Runc etc) și promovarea acestora
Construire parcuri și locuri de joacă în satele comunei
Confecționare și amplasare panouri de informare turistică în
comună
Extindere loc de joacă în curtea Căminului Cultural Racova
Construire parc în zona Căminului cultural Racova
Realizarea unui website care să promoveze obiectivele turistice
locale precum și unitățile de cazare disponibile pe teritoriul
comunei
Înființarea unui parc de odihnă și recreere de-a lungul albiei vechi
a Bistriței (de exemplu construire ponton, alei, piste de alergare și
piste de biciclete, bănci, foișoare, plantare de arbori etc)

2
3
4
5
6
7

Opțiuni grup de
lucru (%)
50%
40%
15%
10%
5%
5%
5%

CULTURĂ ȘI CULTE:
Nr. Crt.

Obiective prioritare

1
2
3
4

Reabilitare, modernizare și dotare Cămin cultural sat Racova
Demolare, construire și dotare Cămin cultural sat Gura Văii
Reabilitare, amenajare și dotare Cas memorială“Ion Borcea”
Schimbarea destinației Grădiniței din incinta Căminului cultural
sat Racova în Muzeu al satului
Construire casa praznicală la biserica din satul Hălmăcioaia
Construire capelă mortuară sat Hălmăcioaia
Reabilitarea, modernizarea și ecologizarea cimitirelor din comună

5
6
7

Opțiuni grup de
lucru (%)
80%
40%
40%
40%
10%
10%
5%
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Reunind obiectivele prioritare redate mai sus și coroborându-le cu
concluziile desprinse din capitolul III “Analiza diagnostic”, rezultă tabelul de mai
jos, ce reprezintă Obiectivele prioritare pe care primăria Racova trebuie să le
aibă în vedere în perioada de programare 2021 – 2027:
Nr.
Obiective prioritare
Crt.
1 Reabilitare și autorizare rețea alimentare cu apă +
extindere rețea apă

Sursele de finanțare Orizont de
timp
FEADR
2021 - 2027
POIM
PNDL
Finanțare
guvernamentală
Fondul de Mediu

2

Construire rețea distribuție gaze naturale

Bugetul local
FEADR

2021 - 2027

POIM
PNDL
Finanțare
guvernamentală
3

Modernizare drumuri locale în întreaga comună (cu
predilecție DS 548, DS 172, DS 575, DC 480
Racova-Hălmăcioaia)

Bugetul local
FEADR

2021 - 2027

PNDL
Finanțare
guvernamentală

4

Achiziționare microbuze școlare

Bugetul local
FEADR

2021 - 2027

PNDL
Finanțare
guvernamentală
Sponsorizări
(Petrom, Rompetrol
etc)
Bugetul local
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Nr.
Obiective prioritare
Sursele de finanțare Orizont de
Crt.
timp
5 Reabilitare, modernizare și dotare Cămin cultural sat
FEADR
2021 - 2027
Racova
PNDL
CNI
Finanțare
guvernamentală
Sponsorizări
(Petrom, Rompetrol
etc)
6

Reabilitare, modernizare și dotare dispensar uman sat
Gura Văii

Bugetul local
FEADR

2021 - 2027

PNDL
CNI
Finanțare
guvernamentală
Sponsorizări
(Petrom, Rompetrol
etc)
Granturi SEE și
Norvegiene

7

Achiziție buldo-excavator

Bugetul local
FEADR

2021 - 2027

Finanțare
guvernamentală
Sponsorizări
(Petrom, Rompetrol
etc)
Bugetul local
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Nr.
Obiective prioritare
Crt.
8 Reabilitare și autorizare rețea canalizare + extindere
rețea canalizare

Sursele de finanțare Orizont de
timp
FEADR
2021 - 2027
POIM
PNDL
Finanțare
guvernamentală
Fondul de Mediu

9

Construire și dotare sală de sport la Școala
Gimnazială sat Racova

Bugetul local
POR

2021 - 2027

PNDL
Finanțare
guvernamentală

10 Atragere fonduri europene
11
12

Atragerea de noi investitori prin facilități acordate
investitorilor la plata taxelor și impozitelor
Construire/ extindere sediu primarie

Bugetul local
Bugetul local
2021 - 2027
(contribuție proprie)
Bugetul local
2021 - 2027
FEADR

2021 - 2027

Finanțare
guvernamentală
Sponsorizări
(Petrom, Rompetrol
etc)
13

Achiziție autospecială de pompieri

Bugetul local
FEADR

2021 - 2027

Finanțare
guvernamentală
Sponsorizări
(Petrom, Rompetrol
etc)
Bugetul local
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Nr.
Obiective prioritare
Crt.
14 Reconstruire/ reabilitare/ modernizare poduri și
podețe

Sursele de finanțare Orizont de
timp
FEADR
2021 - 2027
PNDL
Finanțare
guvernamentală

15 Includerea într-un circuit turistic a obiectivelor
turistice din comuna Racova (Casa memoriala ”Ion
Borcea”, Fagii îngemănați, Pădurea seculară Runc
etc) și promovarea acestora

Bugetul local
FEADR

2021 - 2027

PNDL
Finanțare
guvernamentală
Bugetul Consiliului
Județean Bacău
Bugetul local

16

Sponsorizări
(Petrom, Rompetrol
etc)
Amenajare spații de depozitare selectivă a deșeurilor
FEADR
2021 - 2027
POIM
Granturi SEE și
Norvegiene
PNDL
Finanțare
guvernamentală
Fondul de Mediu
Bugetul local
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Nr.
Obiective prioritare
Sursele de finanțare Orizont de
Crt.
timp
17 Construirea unor sisteme de valorificare a energiei
FEADR
2021 - 2027
neconvenționale (panouri solare, energie eoliană etc)
POIM
Granturi SEE și
Norvegiene
PNDL
Finanțare
guvernamentală
Fondul de Mediu
Bugetul local
Sponsorizări
(Petrom, Rompetrol
etc)
18

Achiziție tractor+remorcă

Fonduri private
FEADR

2021 - 2027

Finanțare
guvernamentală
Sponsorizări
(Petrom, Rompetrol
etc)
19

Construire Piață agro-alimentară/ târg comunal în
vederea valorificării producției locale

Bugetul local
FEADR

2021 - 2027

Finanțare
guvernamentală
Sponsorizări
(Petrom, Rompetrol
etc)
Bugetul local

20

Organizarea ”Zilelor Comunei Racova”

Fonduri private
Bugetul local

2021 - 2027

Fonduri private
Sponsorizări
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Nr.
Obiective prioritare
Sursele de finanțare Orizont de
Crt.
timp
21 Înființare centru social pentru persoane în situații de
FEADR
2021 - 2027
risc
POR
POCU
Granturi SEE și
Norvegiene
Finanțare
guvernamentală
Sponsorizări
(Petrom, Rompetrol
etc)
Bugetul local
22

Construire parcuri și locuri de joacă în satele
comunei

Fonduri private
FEADR

2021 - 2027

PNDL
Finanțare
guvernamentală
Fondul de Mediu
Bugetul local
Sponsorizări
(Petrom, Rompetrol
etc)
Fonduri private
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Nr.
Obiective prioritare
Crt.
23 Demolare, construire și dotare Cămin cultural sat
Gura Văii

Sursele de finanțare Orizont de
timp
FEADR
2021 - 2027
CNI
PNDL
Finanțare
guvernamentală
Bugetul local

24

Sponsorizări
(Petrom, Rompetrol
etc)
Reabilitare, amenajare și dotare Casă memorială„Ion
FEADR
2021 - 2027
Borcea”
Bugetul Consiliului
Județean Bacău
Sponsorizări
(Petrom, Rompetrol
etc)
Bugetul local

25

Schimbarea destinației Grădiniței din incinta
Căminului cultural sat Racova în Muzeu al satului

Fonduri private
FEADR

2021 - 2027

PNDL
Finanțare
guvernamentală
Bugetul local
Sponsorizări
(Petrom, Rompetrol
etc)
Fonduri private
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De asemenea, Comuna Racova are în vedere, în egală măsură, realizarea
următoarelor obiective, după posibilitatea identificării de surse de finanțare:
Nr.
Obiective
Crt.
1 Dotarea Școlii Gimnaziale sat Racova
(inclusiv înființare laborator chimie)
precum și a grădiniței

Sursele de finanțare
POR

Orizont de
timp
2021 - 2027

Granturi SEE și Norvegiene
PNDL
Finantare guvernamentală
Parteneriate cu Consiliul
Judetean Bacau sau alte
organizatii/ institutii
Buget local
Sponsorizari (Petrom, Rompetrol
etc)

2

Construirea unui Centru rezidențial pentru
bătrâni și persoane cu nevoi speciale

POR

2021 - 2027

Granturi SEE și Norvegiene
FEADR
POCU
Finanțare guvernamentală
Sponsorizări (Petrom, Rompetrol
etc)
Bugetul local

3

Organizarea de schimburi de experiență cu
alte comune

Fonduri private
FEADR

2021 - 2027

Bugetul local
Fonduri private
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Nr.
Obiective
Crt.
4 Construire locuințe sociale

Sursele de finanțare
Granturi SEE și Norvegiene

Orizont de
timp
2021 - 2027

Finanțare guvernamentală
Sponsorizări (Petrom, Rompetrol
etc)
5

Reabilitarea celor două terenuri de sport
aferente școlilor din sat Racova și sat Gura
Văii

Bugetul local
POR

2021 - 2027

PNDL
Finanțare guvernamentală

6

Achiziție camionetă basculabilă

Bugetul local
FEADR

2021 - 2027

Finanțare guvernamentală
Sponsorizări (Petrom, Rompetrol
etc)
7

Montare sistem de supraveghere video în
comună

Bugetul local
FEADR

2021 - 2027

Finanțare guvernamentală
Sponsorizări (Petrom, Rompetrol
etc)

8

Construire trotuare pentru pietoni

Bugetul local
FEADR

2021 - 2027

PNDL
Finanțare guvernamentală
9

Modernizare Bază sportivă existentă la
Școala Gimnazială Racova

Bugetul local
POR

2021 - 2027

PNDL
Finanțare guvernamentală
Sponsorizări (Petrom, Rompetrol
etc)
Bugetul local
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Nr.
Obiective
Crt.
10 Construire spațiu pentru garare și întreținere
utilaje

Sursele de finanțare
FEADR

Orizont de
timp
2021 - 2027

Finanțare guvernamentală
Sponsorizări (Petrom, Rompetrol
etc)

11 Înfrățirea comunei Racova cu alte localități
din exteriorul țării

Bugetul local
FEADR

2021 - 2027

Granturi SEE și Norvegiene
Bugetul local

12 Identificarea și amenajarea unei zone
industriale pe raza comunei
13 Ecologizare terenuri în zona fostelor gropi
de gunoi

Fonduri private
Bugetul local

2021 - 2027

Fonduri private
FEADR

2021 - 2027

Granturi SEE și Norvegiene
POIM
PNDL
Finanțare guvernamentală
Fondul de Mediu

14 Extindere rețele de curent electric de
joasătensiune în zonele trecute în intravilan
prin PUZ-uri

Bugetul local
FEADR

2021 - 2027

PNDL
Finanțare guvernamentală
Bugetul local
Fonduri private
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Nr.
Obiective
Crt.
15 Înființare dispensar uman sat Hălmăcioaia

Sursele de finanțare
FEADR

Orizont de
timp
2021 - 2027

Granturi SEE și Norvegiene
PNDL
CNI
Finanțare guvernamentală
Sponsorizări (Petrom, Rompetrol
etc)
16 Înființarea programului afterschool în
unitățile de învățământ

Bugetul local
FEADR

2021 - 2027

Granturi SEE și Norvegiene
PNDL
CNI
Finanțare guvernamentală
Sponsorizări (Petrom, Rompetrol
etc)

17 Confecționare și amplasare panouri de
informare turistică în comună

Bugetul local
FEADR

2021 - 2027

Bugetul Consiliului Județean
Bacău
Sponsorizări (Petrom, Rompetrol
etc)

18 Achiziție utilaj deszăpezire cu accesorii

Bugetul local
FEADR

2021 - 2027

Finanțare guvernamentală
Sponsorizări (Petrom, Rompetrol
etc)
Bugetul local
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Nr.
Obiective
Crt.
19 Înființarea și sponsorizarea unui club
sportiv
20 Extinderea rețelei de internet la nivelul
întregii comune

Sursele de finanțare
Bugetul local
Fonduri private
FEADR

Orizont de
timp
2021 - 2027

2021 - 2027

Finanțare guvernamentală
Fonduri private

21 Ecologizare și reabilitare fântâni publice de
pe raza comunei
22 Activități de informare în școli a elevilor
precum și a locuitorilor comunei în vederea
colectării selective a deșeurilor
23 Înființare cabinet stomatologic

Bugetul local
Bugetul local

2021 - 2027

Fonduri private
Granturi SEE și Norvegiene

2021 - 2027

Bugetul local
Fonduri private
FEADR

2021 - 2027

Granturi SEE și Norvegiene
PNDL
CNI
Finanțare guvernamentală
Sponsorizări (Petrom, Rompetrol
etc)
24 Modernizarea punctelor de aprindere la
iluminatul public

25 Extindere loc de joacăîn curtea Căminului
Cultural Racova

Bugetul local
FEADR

2021 - 2027

Finanțare guvernamentală
Bugetul local
FEADR

2021 - 2027

Finanțare guvernamentală
Sponsorizări (Petrom, Rompetrol
etc)
Bugetul local
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Nr.
Obiective
Crt.
26 Construire casă praznicală la biserica din
satul Hălmăcioaia

Sursele de finanțare
Bugetul local

Orizont de
timp
2021 - 2027

27 Construire capelă mortuară sat Hălmăcioaia

Sponsorizări/ Fonduri private
Bugetul local

2021 - 2027

28 Achiziție vidanjă

Sponsorizări/ Fonduri private
FEADR

2021 - 2027

Finanțare guvernamentală
Sponsorizări (Petrom, Rompetrol
etc)
29 Amenajarea unor puncte de Wi-Fi gratuit
pentru locuitorii comunei

Bugetul local
FEADR

2021 - 2027

Finanțare guvernamentală
Fonduri private

30 Implementare platformă online pentru
impozite și taxe

Bugetul local
POCA

2021 - 2027

FEADR
Granturi SEE și Norvegiene
Finanțare guvernamentală

31 Actualizare website comuna Racova
32 Achiziție clădire fostă Cooperativă de credit
spre folosința primăriei
33 Încheierea de parteneriate cu alte
organizații, instituții, structuri naționale

Bugetul local
Bugetul local
Bugetul local

2021 - 2027
2021 - 2027

POCA

2021 - 2027

Granturi SEE și Norvegiene
FEADR

34 Valorificarea clădirilor nefolosite din
patrimoniul Comunei Racova și utilizarea
acestora pentru situații de urgență, cazuri
sociale etc
35 Organizarea de competiții și întreceri
sportive

Bugetul local
Bugetul local

2021 - 2027

Bugetul local

2021 - 2027

Sponsorizări/ fonduri private
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Nr.
Obiective
Crt.
36 Confecționarea și montarea de panouri/
totemuri cu numele localității la intrările în
comună
37 Înființarea unui grup de lucru care să
identifice soluții și oportunități în vederea
atragerii de investitori pe teritoriul comunei
38 Introducerea în intravilan a unor terenuri
39 Construire piste pentru bicicliști

Sursele de finanțare
Bugetul local

Orizont de
timp
2021 - 2027

-

2021 - 2027

Bugetul local

2021 - 2027

FEADR

2021 - 2027

Granturi SEE și Norvegiene
Finanțare guvernamentală
Fondul de mediu
40 Amenajarea albiilor / îndiguirea cursurilor
de apă din proprietatea primăriei

Bugetul local
FEADR

2021 - 2027

Granturi SEE și Norvegiene
PNDL
Finanțare guvernamentală
Fondul de mediu

41 Ecologizarea tuturor cursurilor de apă
42 Dezinsecție pe teritoriul comunei
43 Măsuri privind situația poluării create de
companiile mari ce iși desfasoară activitatea
în comună
44 Curățarea, reabilitarea și modernizarea
punctelor de popas (fântâni, parcări etc)

Bugetul local
Granturi SEE și Norvegiene

2021 - 2027

Bugetul local
Bugetul local
Granturi SEE și Norvegiene

2021 - 2027
2021 - 2027

Fondul de mediu
Bugetul local
Granturi SEE și Norvegiene

2021 - 2027

Fondul de mediu
Bugetul local

114

Strategia locală de dezvoltare durabilă a comunei Racova 2021 - 2027
Nr.
Obiective
Crt.
45 Extinderea grupului sanitar pentru Școala
Gimnazială sat Racova

Sursele de finanțare
POR

Orizont de
timp
2021 - 2027

PNDL
Finanțare guvernamentală

46 Acordarea de burse/ premii către elevii cu
cele mai bune rezultate la învățătură
47 Construire parc în zona Căminului cultural
Racova

Bugetul local
Bugetul local

2021 - 2027

FEADR

2021 - 2027

Granturi SEE și Norvegiene
Fondul de mediu
Finanțare guvernamentală

48 Realizarea unui website care să promoveze
obiectivele turistice locale precum și
unitățile de cazare disponibile pe teritoriul
comunei

Bugetul local
FEADR

2021 - 2027

Granturi SEE și Norvegiene
Finanțare guvernamentală
Bugetul local

49 Înființarea unui parc de odihnă și recreere
de-a lungul albiei vechi a Bistriței (de
exemplu construire ponton, alei, piste de
alergare și piste de biciclete, bănci,
foișoare, plantare de arbori etc)

Fonduri private
FEADR

2021 - 2027

Granturi SEE și Norvegiene
Fondul de mediu
Finanțare guvernamentală

50 Reabilitarea, modernizarea și ecologizarea
cimitirelor din comună – 5%

51 Participarea la stagii/cursuri de formare
profesională pentru angajaţii primăriei

Bugetul local
Finanțare guvernamentală

2021 - 2027

Bugetul local
Fonduri private
POCU

2021 - 2027

Granturi SEE și Norvegiene
Bugetul local
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Abrevieri folosite în tabelul de mai sus
FEADR

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală

POR

Programul Operaţional Regional

POIM

Programul Operaţional Infrastructură Mare

POCU

Programul Operaţional Capital Uman

POCA

Programul Operaţional Capacitate Administrativă

PNDL

Programul Național de Dezvoltare Locală

CNI

Compania Națională de Investiții

SEE

Spațiului Economic European

Concluzii finale
Procesul de programare a Dezvoltării Durabile nu se încheie odată cu
elaborarea Strategiei locală de dezvoltare durabilă, ci reprezintă un prim pas. Prezentul
document va servi ca manual de acţiune în primul rând pentru administraţia publică
locală din comuna Racova cât şi tuturor actorilor interesaţi să participe la dezvoltarea
comunitară. Toate documentele de programare ce vor fi elaborate de către
administraţia publică locală vor fi în acord cu direcţiile strategice stabilite în cadrul
acestui document, el însuşi fiind în concordanţă cu documentele de rang superior
(Strategia de Dezvoltare a judeţului Bacău, Strategia de Dezvoltare Regională precum
şi Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei 2021-2027).
Implementarea acestei Strategii locale de dezvoltare durabilă se va derula pe
etape care vor fi organizate în funcţie de resursele existente la momentul respectiv şi
de priorităţile locale. De asemenea, implementarea prezentei strategii locale va ține
seama de ritmul de dezvoltare stabilit de către conducerea comunei: constant, în etape
mici.
Implementarea Strategiei se realizează prin participarea cetăţenilor la deciziile
administrative, aceasta având un caracter continuu. Comunitatea se va dezvolta pe
parcursul implementării strategiei precum și prin intermediul schimburilor de
experienţă cu instituţii naționale și eventual europene cât şi prin aportul specialiştilor
(consultanți, proiectanți etc).
În urma procesului de elaborare strategică, trebuie să se reţină următoarele
aspecte fundamentale:
• Strategia locală de dezvoltare reprezintă un document al întregii
comunităţi, neaparținând unei persoane, instituţii, partid sau organizaţii
de orice fel.
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• Din punct de vedere politic, strategia trebuie asumată de către Consiliul
Local care va stabili o ordine a priorităţilor proiectelor şi prin bugetul
existent le va finanţa sau cofinanţa.
•

Consiliul Local este cel care poate modifica această strategie, în funcţie
de dezvoltări ulterioare ale situaţiei sociale, politice şi economice
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CHESTIONAR

Seminarul viziunilor
Obiectivul seminarului: Identificarea realizărilor comunei peste 6 ani.
Modul de desfăşurare al seminarului: Membrii grupului de lucru au completat
individual şi cât mai obiectiv un chestionar propus de către consultant. Acest chestionar va
urmări conturarea viziunii de ansamblu a comunităţii asupra comunei la finele anului 2027.
Tema seminarului : Ce vedeți realizat în comuna Racova peste 6 ani ?
1. Pentru segmentul de administrație publică ?(sediu primărie,amenajare targ comunal;
garaj utilaje, autospeciala pompieri, utilaje (buldo-excavator etc), atragerea de
fonduri europene, parteneriate cu structuri naționale și internaționale etc )
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………...
2. Pentru segmentul de economie locală ?(întărirea economiei locale, stimularea
producției locale, facilități acordate investitorilor etc)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………...
3. Infrastructură ? (reabilitare sistem de alimentare cu apa, extindere cu ...... km rețea de
alimentare cu apă in satele ........................................, reabilitare sistem de canalizare,
extindere rețea de canalizare in satele ..................................., realizare/extindere rețea
de gaz metan – specificati in ce localitati, modernizare/reabilitare drumuri satesti si
comunale: DC/DS ................. specificati pe ce lungime; mentionati ce alte drumuri
doriti
sa
fie
modernizate/
reabilitate,
construire/reabilitare
poduri:
.................................; etc)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………...
4. Mediu ? (ecologizări, amenajări parcuri/zone de recreere si spatii de joaca in satele
................................................................. precum si in cadrul fiecarei scoli din
comuna, managementul deșeurilor etc).
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………...
5. Energie ?(modernizare iluminat stradal, extindere iluminat stradal in toata comuna,
folosire surse energie neconvențională, extindere rețele electrice de joasa tensiune –
specificati locatia etc)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………...
6. Sănătate/Servicii sociale ? (înființare/reabilitare/modernizare centre de zi/centre
rezidentiale pentru copii, pentru batrani, pentru persoane cu nevoi speciale, infiintare
centru de sanatate, înființare/reabilitare/modernizare/dotări cabinete medicale etc)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………...
7. Educație ? (construire/reabilitare/modernizare/dotare școli/ grădinițe/ crese in
…………………………….., , achiziționare mijloace de transport pentru elevi etc)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………...
8. Sport ? (Construire/reabilitare/modernizare săli de sport, baze sportive etc)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………...
9. Cultură ?
(Construcție/reabilitare/modernizare/dotare
cămine
culturale
in
..............................................., construcție/reabilitare/modernizare/dotare muzee,
infiintarea de ansambluri artistice si/sau dotarea celor existente, restaurarea
obiectivelor de patrimoniu cultural, istoric, arhitectural de pe teritoriul comunei etc)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………...
10. Culte ? (Construcție/reabilitare/modernizare biserici, mănăstiri, capele mortuare etc)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………...
11. Turism (includerea intr-un circuit turistic a obiectivelor de patrimoniu cultural,
istoric, arhitectural de pe teritoriul comunei etc.)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………...
12. Altele (vă rugăm, specificați) (ex : completati lista cu ce credeti ca ar mai trebui:,
dezvoltarea de infratiri cu comune din exteriorul tarii, organizarea de schimburi de
experienta/ evenimente cu comuna .........................– specificati etc.)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………...
Completat de,
Nume, prenume…………………………………………………………………..
Funcția……………………………………………………………………………
Semnătura .............................................................
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Grupul de lucru

pentru implementarea și monitorizarea
Strategiei locale de dezvoltare durabilă a comunei Racova,
constituit prin Dispozitia nr.169/22.12.2020
1. Apetrei Cătălin - Ionel – primar
2. Nechifor – Grigoraș Mihail – viceprimar
3. Popa – Apreutesei Adrian – secretar general
4. Toronilă Nicoleta – contabil
5. Pungă Dorina-Dana – consilier achiziții publice
6. Săpătoru Maria – inspector stare civilă
7. Huzum Cristina – inspector asistență socială
8. Vaman Georgeta – bibliotecar
9. Gârbea Ioan – șef serviciu SVSU
10. Arseni Constantin – consilier local
11. Micu Ioan – consilier local
12. Petcu Marian – consilier local
13. Dobroi Neculai – profesor
14. Focșa Ana – învățător
15. Lazăr Oana – Gabriela – cadru didactic
16. Câmpeanu Maria – operator ghișeu poștă
17. Bordeianu Doina – membru a societății civile
Board-ul, suprastructura ierarhică de conducere a grupului de lucru este
constituită din primarul comunei Racova, viceprimar și secretarul comunei.
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Listă stakeholderi ⃰
1. Consiliul Județean Bacău
2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău
3. Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău
4. Serviciul Public Judeţean de Drumuri Bacău
5. Administraţia Bazinală de Apă Siret Bacău
6. Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bacău
7. Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bacău
8. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Bacău
9. Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Bacău
10. Ageţia de Păţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Bacău
11. Casa Judeţeană de Pensii Bacău
12. Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Bacău
13. Comisariatul Judeţean Bacău penru Protecţia Consumatorilor
14. Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu Bacău
15. Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale
16. Direcţia de Sănătate Publică Bacău
17. Direcţia pentru Agricultură Bacău
18. Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Naţional Cultural Bacău
19. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău
20. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bacău
21. Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău
22. Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bacău
23. Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor Bacău
24. Gruparea de Jandarmi Mobilă “Alexandru cel Bun” Bacău
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25. Garda Financiară – Secţia Bacău
26. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău
27. Inspectoratul Şcolar al judeţului Bacău
28. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Mr Constantin Ene” al judeţului Bacău
29. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău
30. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău
31. Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor
Bacău
32. Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Bacău
33. Inspectoratul Judeţean în Construcţii Bacău
34. Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău
35. Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice
36. Regia Naţională a Pădurilor – Direcţia Silvică Bacău
37. Ministerul Agriculturii Şi Dezvoltării Rurale
38. Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
39. Ministerul Economiei
40. Ministerul Educaţiei
41. Ministerul Finanţelor Publice
42. Ministerul Fondurilor Europene
43. Ministerul Mediului
44. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice
45. Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informaţionale
46. Ministerul Sănătăţii
47. Ministerul Tineretului și Sportului
48. Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor
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⃰ Stakeholderii (“părți interesate”) sunt organizații/instituții a căror activitate determină
rezultatele pe care și le propune comuna. Aceștia joacă un rol important în definirea
viitorului comunei cât și prin activitatea cotidiană a acesteia. Cu alte cuvinte, fără
suportul stakeholderilor, activitatea comunei ar fi puternic afectată. Definiția
termenului “stakeholder” a fost dată pentru prima oară în anul 1963 de către Stanford
Research Institute.
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