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INTRODUCERE
Prezentul document este o strategie de dezvoltare locală a Comunei Rachitova si a
fost elaborat de catre membrii Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica a comunei
Rachitova cu sprijinul Consiliului Local;
Strategia a fost elaborată participativ de catre liderii comunităţii, membrii comunităţii
şi alţi parteneri in colaborare cu I.I. Moldoveanu Marinela
…
Dezvoltarea este un concept larg utilizat începând cu al doilea război mondial.
Există multe teorii care se concentrează asupra celei mai bune metode de a realiza
dezvoltarea, insa cheia dezvoltarii durabile consta in „acceptanta clientului” adica in
satisfacerea necesitatilor pe care cetatenii le percep si in solutionarea problemelor care le
afecteaza viata. Prin urmare, daca prin definitie dezvoltarea durabila este aceea care face
legatura intre generatii inseamna ca generatiile de azi vor hotari viitorul celor care
urmeaza, iar ceea ce doresc oamenii pentru urmasii lor nu putem realiza decit cu
consultarea lor, cu colaborarea lor si mai ales cu acceptul lor.
Principiul programării este unul din elementele esenţiale ale operaţionalizării
Fondurilor Structurale şi se referă la pregătirea planurilor multianuale de dezvoltare, care
se realizează pe baza deciziilor luate în parteneriat cu Statele Membre printr-o serie de
etape succesive. Planurile trebuie realizate de jos in sus pentru a cuprinde necesitatile
reale, identificate obiectiv.
În timpul elaborării planului strategic al comunităţii s-a pornit de la necesitatile
locale, care au fost impartite pe domenii de interes cu scopul delimitarii domeniilor de
cuprindere a strategiei care mai apoi sa fie integrate în strategiile de dezvoltare ale
judeţului Hunedoara.
Planul strategic de dezvoltare social-economică a Comunei Rachitova a fost
elaborat în mod participativ, prin implicarea reprezentanţilor tuturor grupurilor social
demografice din comunitate. Participarea populaţiei la elaborarea planului strategic de
dezvoltare social-economică va contribui la creşterea spiritului de iniţiativă a oamenilor
din comunitate, la implicarea păturilor vulnerabile în procesul de luare a deciziilor şi la
responsabilizarea comunităţii pentru deciziile luate şi pentru întreg procesul de
dezvoltare. Totodată, implicarea tuturor actorilor din comunitate va spori gradul de
dezvoltare a parteneriatului dintre administraţia publică locală, organizaţiile comunitare şi
businessul privat în direcţia soluţionării problemelor comunitare.
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DESCRIEREA PROCESULUI DE ELABORARE A PLANULUI STRATEGIC DE
DEZVOLTARE SOCIO - ECONOMICA A COMUNEI RACHITOVA

INITIEREA PROCESULUI DE PLANIFICARE STRATEGICA
Administratia publica locala a Comunei Rachitova a inteles necesitatea elaborarii
planului de dezvoltarea socio-economica a localitatii in mod participativ in vederea unei
dezvoltari durabile a localitatii.
Consultantul a efectuat un exercitiu de cercetare in cadrul comunitatii, in vederea
elaborarii Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a comunei.
Planul strategic de dezvoltare social-economică a Comunei Rachitova a fost elaborat în
mod participativ, prin implicarea reprezentanţilor tuturor grupurilor social demografice
din comunitate.
Participarea populaţiei la elaborarea planului strategic de dezvoltare socialeconomică va contribui la creşterea spiritului de iniţiativă a oamenilor din comunitate, la
implicarea păturilor vulnerabile în procesul de luare a deciziilor şi la responsabilizarea
comunităţii pentru deciziile luate şi pentru întreg procesul de dezvoltare. Totodată,
implicarea tuturor actorilor din comunitate va spori gradul de dezvoltare a parteneriatului
dintre administraţia publică locală, organizaţiile comunitare şi businessul privat în
direcţia soluţionării problemelor comunitare.
Un sistem democratic este funcţional atunci când dezvoltarea economică locală
înregistrează reuşite şi în măsura în care se dezvoltă un spirit democratic în mentalitatea
cetăţenilor.
Planificarea strategică are un caracter sistemic, care dă posibilitatea comunităţii
locale să creeze, pe baza analizei de potenţial şi resurselor locale şi externe, o viziune
coerentă şi fezabilă asupra dezvoltării Comunei Rachitova în următorii 6 ani, dar şi
mecanismele prin care aceasta viziune poate fi realizată.
Strategia comunei trebuie să fie orientata spre rezultate; evaluarea progreselor în
ceea ce priveşte atingerea rezultatelor preconizate pentru fiecare fază de actualizare, şi nu
doar o simplă realizare a tuturor activităţilor planificate.
Strategia comunei este un proces circular continuu:
1) planificarea,
2) implementarea si monitorizarea
3) evaluarea,
4) îmbunătăţirea în continuare a planificării

CONCLUZII rezultate in urma consultarii comunitatii, in vederea elaborarii
Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a Comunei Rachitova
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COMUNA RACHITOVA
Domeniu

Problema identificata

INFRASTRUCTURA
◙Drumuri de acces

◙Infrastructura
utilitati
◙Infrastructura
mediu
DOTARI EDILITARE
◙ Sanatate
◙ Spatii
culturale si
recreative
◙ Alte dotari
ECOMONIC SI SOCIAL
◙ Zootehnie

Realizare cale de acces turn de observare Rachitova
Pietruire drumuri vecinale
Asfaltare drumuri comunale
Drumuri si cai interioare
Alimentare cu apa, reabilitare/modernizare sistem de canalizare,
regularizare vai, extindere iluminat stradal
Igienizarea cursurilor de apa, asigurarea ridicarii gunoiului in sistem
centralizat, Igienizarea localitatii in general
Dotare si modernizare cabinet medical
Realizare cabinet stomatologic
Renovare/modernizare camin cultural Ciula Mare
Dotare biblioteca Rachitova
Amenajare spatiu joaca pentru copii la Ciula Mare, Ciula Mica,
Boita si Valioara
Amenajare teren sportiv la Scoala Generala Rachitova
Cladiri sociale

Infiintare Asociatia fermierilor
Infiintare Centru colectare lapte
Realizarea unei strategii care sa sustina produsele traditionale
Sprijin in realizarea brandului oficial al tuicii de Rachitova
Sprijin in realizarea de pensiuni
Retrocedarea padurilor conform Legii 247/2005
◙ Silvicultura
Achizitionare mijloc transport in comun
◙ Transport
Atragerea investitorilor puternici, crearea de locuri de munca
◙ Investitii
Dezvoltare si sprijin in deschiderea si promovarea activitatilor de
◙ Agroturism
agroturism.
Turism
Infiintarea de baza sportiva Ciula Mare
Agrement
Amenajare punct turistic spre turnul de observatie
Locuri de munca
◙ Tineri
INFORMARE, COMUNICARE, PROMOVARE
Asigurarea accesului public la internet
◙ Internet
Informarea cetatenilor privind fondurile externe
◙ Informare
Aceasta suma a problemelor identificate pina in prezent urmeaza a fi analizata
impreuna cu APL, urmand a fi redefinite astfel incat sa fie punctuale, importante, sa se
gaseasca resurse pentru a fi rezolvate.
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ELABORAREA PLANULUI DE DEZVOLTARE SOCIO- ECONOMICA AL
COMUNEI RACHITOVA

Consultantul a intocmit planul de activitati in vederea elaborarii planului de
dezvoltarea socio – economica si diseminarii rezultatelor inspre cetateni, apoi la
elaborarea planului prin metoda fundamentala de seminar care a presupus un ciclu de
patru seminarii interactive.
Elaborarea planului a inceput cu seminarul pregatitor in care au fost expuse:
- necesitatea elaborarii planurilor strategice participative;
- importanta planificarii participative;
- surse de finantare existente si viitoare;
- analiza SWOT
- factori implicati, factori de decizie - analiza stakeholderi;

ANALIZA SITUATIEI ACTUALE
SWOT
Din cercetarea efectuata in rindul cetatenilor comunei Rachitova, au rezultat
domeniile de interes in vederea elaborarii planului de dezvoltare socio-economica a
localitatii si s-au evidentiat a fi urmatoarele: economia si turismul, infrastructura, dotarile
edilitare, serviciile sociale si administratia publica.
Puncte tari
Asezare geografica ( DJ 687) aproape de
Hateg (20 km) si Deva (65 km)
Sursa potabila accesibila ( imediat)
TV cablu
Pasuni si paduri
Terenuri ( agricole) – APL si cetateni
Peisajul natural
Clima ponderata
Reţea hidrografica relativ bogata
Flora si fauna

Oportunitati
Introducerea apei potabile
Extindere perimetru locuibil cu zona
de locuinte
In fiintarea sociatiilor de crestere a
animalelor si agricole
Agroturism
Zona de agrement
Turism specific zonei miniere
( traseu turistic, mine inchise)
Accesare programe finanţare

Puncte slabe
Lipsa locurilor de munca pentru satele de
munte ( adiacente)
Interes insuficient pentru dezvoltarea
satelor datorat depopularii
Scaderea natalitatii
Terenuri nefolosite

Amenintari
Riscuri naturale, in special inundatii
Degradarea terenurilor nefolosite
Imbatranirea comunitatii
Mentalitatea comunitatii
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Lipsesc retele apa potabila si canal
relief in majoritate montan
nu exista rampa ecologica

INFRASTRUCTURA

Puncte tari
existenta structurii de rezistenta a
drumurilor
forta de munca disponibila si calificata in
domeniu
posibilitatea deschiderii inspre comunele
limitrofe
asezare liniara, propice realizarii retelei
de alimentare cu apa si canalizare
existanta surselor de alimentare cu apa
Puncte slabe
resurse insuficiente de finantare de la
bugetul local
drumuri de acces nemodernizate,
impracticabile
drumuri neintretinute corespunzator
vai neregularizate
infrastructura de transport energie
electrica neextinsa
retea de gaz metan inexistenta

Oportunitati
programe de finantare in domeniul
infrastructurii
surse de finantare judetene si
guvernamentale
asezarea geogragica a localitatii
aproape de Orasul Hateg

Amenintari
riscuri naturale, in special inundatii
imbatranirea comunitatii

o Concluzii in urma analizei: In ceea ce priveste drumurile de acces din Rachitova,
acestea trebuie sa continue a se moderniza realizandu-se astfel un acces normal in
toate zonele comunei . Obligatoriu trebuie gasite solutii externe si sprijin din
partea factorilor externi localitatii.

DOTARI EDILITARE

Puncte tari
existenta dotarilor edilitare (scoli,
dinspensar, camin cultural)
amplasarea instutiilor la drumul de
acces
existenta releului de telefonie si

Oportunitati
forta de munca calificata disponibila
surse de finantare externe, programe
de finantare
sprijin din partea autoritatilor judetene
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televiziune
galerii de mina dezafectate
teren pentru constructii
teren +imobile cu preturi mici de
achizitie
Puncte slabe
utilitati insuficiente in special
alimentare cu apa si gaz
lipsa apa curenta pe retea extinsa
inexistenta locuinta medic
lipsa ambulantei
dorari sub necesar pentru institutiile
comunei (dispensar, scoli, primarie)
nu exista spatii de agrement sau
petrecerea timpului liber (sala sport,
club, parcuri de joaca)
acces dificil la internet, nu exista la
scolile primare din comuna si nici nu
exista un punct public de acces

(consiliul judetean, directia de sanatate
publica, directia pentru cultura,
inspectoratul scolar, etc.)
voluntariat local
Amenintari
degradarea in timp in lipsa
interventiilor care va duce la
nefunctionalitatea lor
retragerea autorizatiilor de functionare
pentru neindeplinirea standardelor
minime
deriorarea starii generale de sanatate a
populatiei
imbatranirea comunitatii
migrarea fortei de munca

Concluzii in urma analizei:
o dotarile edilitare de pe raza comunei Rachitova ar putea sa se transforme
dintr-un punct tare in unul slab daca nu se intervine asupra functionalitatii
lor. Dotarile necesare bunei functionari si asigurarea utilitatilor necesare
trebuie sa fie o preocupare majora, pentru a stopa degradarea acestor
institutii. Existenta lor pe raza comunei trebuie sa aduca plus valoare si nu
sa fie doar o povara pentru bugetul local. Acest lucru nu se poate intimpla
decat prin functionalitatea lor la cote maxime.

TURISM

Puncte tari
potential turistic si agro-turistic
deschiderea autoritatii locale pentru
sprijinirea investitorilor
existenta mestesugurilor locale
vegetatie forestiera bogata si variata (masa
lemnoasa, fructe de padure)
potential de vinatoare si piscicol
existenta zona muntoasa, pretabila amenajatii
de trasee si partii
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Oportunitati
programe de finantare/ creditare
adresate antreprenorilor
programe de finantare pentru
dezvoltare locala
oportunitatea amenajarii unei pirtii
de schi
valorificarea potentialului de
vinatoare si pescuit
valorificarea fructelor de padure

galerii de mina dezafectate

Puncte slabe
resurse financiare limitate in bugetul local
mediatizarea slaba a potentialului turistic
mediu economic putin dezvoltat, locuri de
munca necesare
implicarea oamenilor(prejudecati)
infrastructura precara
spirit antreprenorial scazut

valorificarea superioara a
produselor agro-alimentare
existenta unei retele de drumuri de
pamant si pietruite pretabila la
activitati turistice
Amenintari
migratia tinerilor in special
datorita lipsei alternativelor
ocupationale
decapitalizarea activitatilor
economice existente
preocupare minima pentru
mestesugurile traditionale

Concluzii in urma analizei:
o dorintele locale de dezvoltare a turismului si agroturismului pe plan local
sunt mari. In principal in prima etapa este absolut necesara o strategie de
mediatizare a oportunitatilor turistice a localitatii iar pe de alta parte o
campanie de informare si instruire a intreprinzatorilor locali cu posibilitati
pentru dezvoltarea acestui segment
o un aspect care nu trebuie pierdut din vedere priveste mestesugurile
trabitionale locale, care trebuie sa fie valorificate si evidentiate ca un punct
forte al localitatii

POPULATIE SI NEVOI SPECIALE

Puncte tari
forţa de munca disponibilă si ieftina
forţa de munca calificata
existenta instituţiilor de învăţământ si
sănătate
cadre didactice pregătite
rezultate foarte bune la învăţătura
Puncte slabe
Spor demografic negativ
Dotarile scolilor insuficiente
Servicii de sanatate insuficiente
Calitatea serviciilor sanitare
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Oportunitati
existenta surselor de finanţare
disponibilitatea populaţiei
plasarea zonei ca prioritate in
strategiile naţionale de dezvoltare
existenta posibilităţilor de
reconversie profesionala
Servicii de sănătate
Amenintari
Migrarea populaţiei tinere
Lipsa surse finanţare
Reflexivitatea sistemului de
învăţământ

Planificarea dezvoltarii prin metoda fundamentala de seminar





Procesul presupune parcurgerea a patru seminarii dupa cum urmeaza:
Seminarul viziunilor – etapa la care au fost identificate realizarile realiste pe care
le pecepe comunitatea la un moment dat si anume la finalul perioadei pentru care
s-a elaborat planul
Seminarul contradictiilor – etapa la care au fost identificate obstacolele care stau
in calea realizarii viziunilor
Seminarul directiilor strategice – etapa la care au fost identificate solutiile pentru
depasirea obstacolelor enuntate la seminarul anterior, vor fi identificate activitatile
care vor fintreprinse
Seminarul implementarii (planul de actiune) – concretizeza pasii care se vor
intreprinde pentru realizarea fiecarei activitati. Tot aici sunt stabilite termene de
implementare si responsabilitati. Rezultatele fiecarui seminar au fost diseminate
in comunitati si s-a trecut la pasul urmator dupa ce membrii comunitatii au fost de
acord cu cele stabilite.
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SEMINARUL VIZIUNILOR
Obiectivul seminarului : cum ne dorim sa arate Comuna Rachitova pana in anul 2020
Infrastructura

Servicii
sociale

Reabilitare/
modernizare
drumuri
comunale
(asfaltare)
- 9,2 km

Modernizare
cladiri scoli

Reabilitare/
modernizare
strazi
(asfaltare)
- 49,5 km

Dotarea cu
utilaje pentru
serviciul de
gospodarire
comunala
(masina
gunoi
menajer)

Reabilitare/mo
dernizare
drumuri vicinale
pietruire si
rigole – 15 km
Introducere
alimentare cu
apa si canalizare
Statie de
epurare - 2

Alternative
economice
de
dezvoltare
Susţinere
iniţiativă
privată –
incurajarea
sectorului
IMM
Atragerea
investitorilor
Amenajarea
centru de
colectare lapte

Sport
Agrement
si Recreere

Valorificare
teren
disponibil al
populaţiei

Realizarea
unui parc de
agrement
pentru tineri

Centru de
Agrement –
teren de sport
multifunctional

Construire
strand si
amenajare
punct de
agrement

Traditii si
obiceiuri

Incurajarea
valorificarii
traditiilor
locale ( Zilele
Comunei)

Realizarea
unei strategii
care sa sustina
produsele
traditionale

Turism
Agroturism

Sanatate

Cultura si
educatie

Zootehnie si
agricultura

Realizarea de
trasee turistice

Amenajare
locuinta
cadru
medical

Sustinere
proiecte culte
religioase legal
recunoscute pe
teritoriul
comunei

Sustinerea
asociatiei
crescatorilor
de animale
din Comuna
Rachitova

Pensiuni
agroturistice

Reabilitare
dispensar
uman

Modernizare
cladiri istorice
si culturale
(turn
medieval)

Infintare
asociatie
agricola

Crearea unui
produs turistic

Atragerea unor
Creare spatii
finantatori
de joaca pentru
puternici in
elevi
zona atat in
domeniul
agricol cat si in
alte domenii,

Centru de
informare si
promovare
turistica
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Modernizare
camin cultural
Ciula Mare

crearea de
locuri de
munca
Modernizare/
extindere
retele electrice
- 3 km
Regularizare văi

Realizarea
unui teren
sintetic de
sport

SEMINARUL CONTRADICTIILOR
Obiectivul seminarului : Identificarea obstacolelor care ar putea impiedica realizarea viziunilor identificate

Domenii de activitate

Obiective identificate

Reabilitare/modernizare drumuri comunale
(asfaltare)
9,2 km

Obstacole care impiedica realizarea obiectivelor
identificate
Lipsa fonduri
Lipsa fonduri
Alte lucrari de infrastructura care conditioneaza
ordinea de executie
Surse financiare reduse la bugetul local pentru
infrastructura
Preturi ricate la materiale, manopera, proiectere

Infrastructura
Reabilitare/
modernizare strazi, drumuri vicinale
(pietruire)
- 49,5 km

Reabilitare/modernizare drumuri vicinale
pietruire si rigole – 15 km
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Lipsa fonduri
Alte lucrari de infrastructura care conditioneaza
ordinea de executie
Surse financiare reduse la bugetul local pentru
infrastructura
Preturi ricate la materiale, manopera, proiectere
Lipsa fonduri
Alte lucrari de infrastructura care conditioneaza
ordinea de executie
Surse financiare reduse la bugetul local pentru
infrastructura
Preturi ricate la materiale, manopera, proiectere

Introducere alimentare cu apa si canalizare
Statie de epurare - 2

Modernizare/extindere retele electrice – 3 km
Regularizari vai
Servicii sociale
Modernizare cladiri scoli

Alternative economice de
dezvoltare

Dotarea cu utilaje pentru serviciul de gospodarire
comunala
Susţinere iniţiativă privată – incurajarea sectorului
IMM
Atragerea investitorilor
Amenajarea de centre de colectare lapte
Valorificare teren disponibil al populatiei

Sport / Agrement / Recreere

Traditii si obiceiuri

Atragerea unor finantatori puternici in zona atat in
domeniul agricol cat si in alte domenii, crearea de
locuri de munca
Centru de Agrement – teren de sport
multifunctional
Construire strand si amenajare punct de agrement
Realizarea unui parc de agrement pentru tineri
Creare spatii de joaca pentru elevi
Realizarea unui teren sintetic de sport
Incurajarea valorificarii traditiilor locale ( Zilele
Comunei
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Lipsa fonduri
Alte lucrari de infrastructura care conditioneaza
ordinea de executie
Surse financiare reduse la bugetul local pentru
infrastructura
Preturi ricate la materiale, manopera, proiectere
Lipsa fonduri
Costuri ridicate pentru realizarea studiilor si
documentelor tehnice specifice
Lipsa fonduri
Expropieri ( achizitionari terenuri)
Lipsa fonduri
Alte lucrari de infrastructura care conditioneaza
ordinea de executie
Lipsa fonduri
Lipsa initiativa din partea proprietarilor
Necunoastere legislatie specifica, surse de
finantare, prioritati de dezvoltare
Insuficiente efective animale
Locatie neamenajata
Dotari insuficiente
Lipsa institutiilor
Lipsa plan, strategie
Necunoaştere legislaţie specifica, surse de
finantare, priorităţi de dezvoltare
Lipsa fonduri
Lipsa fonduri
Lipsa fonduri
Lipsa fonduri
Lipsa fonduri
Lipsa fonduri
Lipsa initiativa

Realizarea unei strategii care sa sustina produsele
traditionale
Turism / Agroturism

Realizarea de trasee turistice
Pensiuni agroturistice
Crearea unui produs turistic
Centru de informare si promovare turistica

Sanatate

Cultura si educatie

Amenajare locuinta cadru medical
Reabilitare dispensar uman
Sustinere proiecte culte religioase legal
recunoscute pe teritoriul comunei
Modernizare cladiri istorice si culturale (turn
medieval)
Modernizare camin cultural Ciula Mare

Zootehnie si agricultura
Sustinerea asociatiei crescatorilor de animale din
Comuna Rachitova

Infintare asociatie agricola
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Lipsa initiativa
Lipsa contracte pentru desfacere
Locatie neamenajata
Materie prima insuficienta
Lipsa fonduri
Lipsa initiativa
Lipsa fonduri
Lipsa initiativa
Lipsa fonduri
Lipsa initiativa
Lipsa fonduri
Lipsa fonduri pentru constructie
Dezinteres ( cadru medical)
Lipsa fonduri
Lipsa fonduri
Lipsa fonduri
Lipsa fonduri
Prejudecati ale cetatenilor
Animale metise
Teren neamenajat
Cale acces neamenajata
Adapost insuficient
Prejudecati ale cetatenilor
Terenuri neintretinute

SEMINARUL DIRECTIILOR STRATEGICE
1. Directia strategica : CREAREA SI SUSTINEREA MECANISMULUI DE
ATRAGERE DE FONDURI
Infiintare birou accesare fonduri externe

Amenajare si dotare birou gestionare
fonduri externe
Angajare specialist proiecte/programe
Identificare/diseminare surse de finantare
Realizare si actualizare baza de date – surse
de finantare
Baza de date cu obiectivele comunei
Analiza situatiei obiectivelor
Studii de fezabilitate pentru obiectivele ce
necesita reabilitare/renovare

Realizare plan atragere finantari

Realizare studii de fezabilitate pentru obiectivele
locale

2. Directia strategica: DEZVOLTAREA/ MODERNIZAREA/ REABILITAREA
INFRASTRUCTURILOR
Reabilitare/modernizare drumuri comunale
(asfaltare)
- 9,2 km

Identificarea drumurilor din inventarul
comunei si evaluarea starii lor
Plan de reabilitare
Proiecte de finantare depuse
Realizare lucrari reabilitare drumuri
Identificarea strazilor din inventarul
comunei si evaluarea starii lor
Plan de reabilitare
Proiecte de finantare depuse
Realizare lucrari reabilitare strazi
Identificarea drumurilor din inventarul
comunei si evaluarea starii lor
Plan de reabilitare
Proiecte de finantare depuse
Realizare lucrari reabilitare drumuri
vicinale
Identificarea localitatilor
Proiecte de finantare depuse
Realizare lucrari
Identificare retea pentru extindere
Executie studiu ENEL
Obtinere avize
Contractare lucrari
Identificare tronsoane pentru regularizari
Intocmire proiect
Executare lucrari

Reabilitare/
modernizare strazi, drumuri vicinale
(pietruire)
- 49,5 km
Reabilitare/modernizare drumuri vicinale
pietruire si rigole
– 15 km

Introducere alimentare cu apa si canalizare
Statie de epurare - 2
Modernizare/extindere retele electrice – 3 km

Regularizare vai

14

3. Directia strategica: ALTERNATIVE ECONOMICE, SERVICII
SOCIALE SI ZOOTEHNIE
Susţinere iniţiativă privată – incurajarea sectorului
IMM
Atragerea investitorilor

Amenajarea de centre de colectare lapte

Incurajarea valorificarii terenurilor disponibile de
catre cetateni
Atragerea unor finantatori puternici in zona atat in
domeniul agricol cat si in alte domenii, crearea de
locuri de munca

Modernizare cladiri scoli

Dotarea cu utilaje pentru serviciul de gospodarire
comunala
Sustinerea asociatiei crescatorilor de animale din
Comuna Rachitova

Infintare asociatie agricola

15

Identificarea persoanelor cu initiativa
Sustinerea initiativelor private
Organizarea de instruiri si seminarii
adresate intreprinzatorilor
Evaluarea potentialului de resurse naturale
( plante medicinale, fructe de padure,
ciuperci, etc.)
Mediatizarea programelor de facilitati
pentru crearea locurilor de munca
Identificarea pietelor pentru produsele
locale
Identificarea locatiilor/persoane fizice
Identificare sursa de materie prima
Intocmire studii de reamenajare a cladirilor
existente
Executie proiecte
Realizare lucrari – constructii / avize
Identificarea terenurilor apartinand
populatiei comunei
Valorificarea lor pe baza studiului de piata
Promovarea si valorificarea potentialului
local
Organizarea de intalniri cu posibili
investitori/finantatori
Acordarea de facilitati pentru investitori
Mediatizarea programelor de facilitati
pentru crearea locurilor de munca
Reparaţii acoperiş
Inlocuit instalaţii sanitare
Inlocuit instalaţii electrice
Finisaje interioare si exterioare
Identificare sursa de finantare
Intocmire proiect/achizitie utilaje
Sustinerea dezvoltarii surselor de materie
prima
Identificare surse de finantare
Identificare piata de desfacere
Identificarea terenului / spatii disponibile
Identificarea persoanelor interesate
Statut asociatie / obiective
Studiu de piata
Identificarea surselor de materii prime

Identificare piata de desfacere

4. Directia strategica: TURISM SI AGROTURISM
Realizarea de trasee turistice

Stabilire si marcare trasee
Realizare logistica
Realizare pista
Identificare persoane calificate
Realizare pliante de promovare a
potentialului turistic
Identificare potentiali depunatori de
proiecte
Identificare surse de finantare
Contractare proiectare si lucrari
Identificare traseu functie de frumusetile
zonei
Realizare proiect si strategie de promovare
Intocmire studiu de fezbilitate
Obtinere acorduri si avize
Depunere documentatie pentru finantare

Pensiuni agroturistice

Crearea unui produs turistic

Centru de informare si promovare turistica

5. Directia strategica: REVITALIZAREA ACTIVITATILOR CULTURALE
SI TRADITIONALE
Sustinere proiecte culte religioase legal recunoscute
pe teritoriul comunei
Modernizare cladiri istorice si culturale (turn
medieval)
Modernizare camin cultural Ciula Mare

Incurajarea valorificarii traditiilor locale ( Zilele
Comunei)

Realizarea unei strategii care sa sustina produsele
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Intocmire studii de fezabilitate
Proiecte finantare
Realizare lucrari constructie / reparatii
Intocmire studiu si executie proiect
Obtinere avize
Contractare si executie lucrare
Intocmire studiu si executie proiect
Obtinere avize
Contractare si executie lucrare
Realizare strategie de promovare a
evenimentului
Realizare necesar de amenajare locatie
pentru eveniment
Lobby la institutiile judetene pentru
sprijinirea evenimentului
Organizarea unui eveniment de genul
“Zilele Comunei”
Identificarea persoanelor cu initiativa

traditionale

Sustinerea
initiativelor
private
de
promovare a produselor traditionale
Organizarea de instruiri si seminarii
adresate intreprinzatorilor
Evaluarea potentialului de resurse naturale
Identificarea pietelor pentru produsele local

6. Directia strategica: RECREERE, AGREMENT, SPORT SI SANATATE
Centru de agrement – teren de sport multifunctional

Construire strand si amenajare punct de agrement

Realizarea unui parc de agrement pentru tineri

Creare spatii de joaca pentru elevi

Realizarea unui teren sintetic de sport

Amenajare locuinta cadru medical

Reabilitare dispensar uman
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Intocmire studiu de fezbilitate
Depunere documentatie pentru finantare
Finantare pentru dotare cu echipamente
specifice
Identificare teren
Realizare studiu
Contractare lucrare amenajare
Finantare pentru dotare cu echipamente
specifice
Identificare teren
Realizare studiu
Contractare lucrare amenajare
Finantare pentru dotare cu echipamente
specifice
Identificare locatii si realizare studiu
Contractare lucrare amenajare
Finantare pentru dotare cu echipamente
specifice
Identificare teren
Realizare studiu
Contractare lucrare amenajare
Finantare pentru dotare cu echipamente
specifice
Identificare spatiu
Realizare studiu
Contractare lucrare amenajare
Finantare pentru dotare cu echipamente
specifice
Realizare studiu
Contractare lucrare amenajare

PLANUL DE ACTIUNE 2014 – 2020

1.Direcţia strategică: CREAREA ŞI SUSTINEREA MECANISMULUI DE ATRAGERE DE FONDURI

Responsabili : primar, secretar, contabil
Obiective
Activităţi de realizat Paşii intreprinşi pentru realizarea
specifice:
activităţii

Amenajare si dotare
1.
Infiinţare birou birou gestionare
accesare fonduri fonduri/ programe
externe
Angajare specialist
proiecte/ programe
2.
Realizare plan
atragere
finanţări

3.
Realizare studii
de fezabilitate
pentru
obiectivele
locale

Identificare surse de
finanţare
Realizare si
actualizare baza de
date surse de
finanţare
Baza de date cu
obiectivele comunei
Promovarea
localitatii prin
publicatii si pagina
web

Locaţie birou identificata
Necesar dotări realizat
Primărie conectata la internet
Logistica necesara achiziţionată
Anunţ si organizare concurs
Personal selectat
Personal angajat
Alcătuit portal surse de finanţare
Informaţii diseminate persoanelor
interesate si spre APL
Baza de date electronica cu surse de
finanţare realizata
Actualizare permanenta a suportului
informaţional
Baza de date cu obiectivele ce trebuie
renovate/ reabilitate realizata
Clasificare obiective si ierarhizare
priorităţi
Crearea unui site si actualizarea
datelor permanent
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Termene de
implementare

Costuri (RON)

Responsabili

Din
surse
locale

Din surse Total
atrase

2013 – 2020

10.000

10.000

20.000

Primar
Secretar

2014 – 2016

10.000

15.000

25.000

Primar
Secretar

2014 – 2016

-

10.000

10.000

Contabil

Permanent

-

20.000

20.000

Primar

50.000

100.000

Primar
contabil

Permanent

50.000

2. Direcţia strategică: DEZVOLTAREA /MODERNIZAREA /REABILTAREA INFRASTRUCTURILOR

Responsabili : primar, viceprimar, contabil
Obiective specifice:
Activităţi de realizat

1.
Drumuri comunale
Asfaltare – 9,2 km

Identificarea
drumurilor din
inventarul comunei si
evaluarea stării lor
Plan de reabilitare

Realizare lucrări
reabilitare şi
modernizare drumuri
( balastare, asfaltare)
2.
Strazi comunale
asfaltare si rigole – 49,5 km

Identificarea strazilor
din inventarul
comunei si evaluarea
stării lor

Paşii intreprinşi pentru
realizarea activităţii

Raport de evaluare a
stării obiectivelor
Realizare evaluare a
importantei si
necesităţilor
Realizare calendar de
reabilitări
Plan de activităţi pentru
lucrări cu eforturi locale
Planul atragerii altor
resurse
Cerere de finantare
depusa
Organizare licitatie
lucrari
Executie lucrari
Raport de evaluare a
stării obiectivelor
Realizare evaluare a
importantei si
necesităţilor
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Termene de
implementa
re

Costuri (RON)
Din surse
locale

Din surse
atrase

Responsabil
Total

Primar
Viceprimar
Permanent

2.000

5.000

7.000

Primar
Viceprimar
2014-2016

5.000

5.000

10.000

Primar
Viceprimar
2014-2020

Permanent

1.500.000

2.000

4.880.973

5.000

6.380.973

7.000

Primar
Viceprimar
Contabil

Plan de reabilitare

Realizare lucrări
reabilitare şi
modernizare strazi
( balastare si asfaltare)
3.
Drumuri vicinale
pietruire si rigole – 15 km

Identificarea strazilor
din inventarul
comunei si evaluarea
stării lor
Plan de reabilitare

Realizare lucrări
reabilitare şi
modernizare strazi
( pietruire)
4.
Alimentare cu
apa/canalizare
Statii de epurare - 2

Identificare tronsoane

Realizare calendar de
reabilitări
Plan de activităţi pentru
lucrări cu eforturi locale
Planul atragerii altor
resurse
Raport de evaluare a
stării obiectivelor
Realizare evaluare a
importantei si
necesităţilor
Raport de evaluare a
stării obiectivelor
Realizare evaluare a
importantei si
necesităţilor
Realizare calendar de
reabilitări
Plan de activităţi pentru
lucrări cu eforturi locale
Planul atragerii altor
resurse
Raport de evaluare a
stării obiectivelor
Realizare evaluare a
importantei si
necesităţilor
Echipa de identificare
numita din cadrul
aparatului propriu
Identificare finalizată
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2014-2016

5.000

5.000

10.000

Primar
Viceprimar

Primar
Viceprimar
2014-2020

Permanent

8.239.778

2.000

26.092.630

5.000

34.332.408

7.000

Primar
Viceprimar
Contabil

Primar
Viceprimar
2014 – 2016

5.000

5.000

10.000

Primar
Viceprimar
2014 – 2020

2014-2015

982.800

5.000

3.112.200

5.000

4.095.000

10.000

Primar
Viceprimar
Contabil

Intocmire studiu de
fezabilitate si
depunere cerere de
finantare

Contractare lucrari
Executie lucrari
pentru utilitati
5.
Modernizarea si extinderea
retelei electrice
3 km

Identificare retea
pentru extindere si
executie studiu ENEL
in vederea depunerii
cererii de finantare
Contractare lucrari
Executie lucrari retea
electrica

6.
Regularizare vai

Identificare tronsoane
pentru regularizări

Întocmire proiect

Executare lucrări

Organizare licitaţie
pentru selectare
proiectant
Încheiere contract si
predare studiu
Cereri de finanţare
formulate si depuse
Licitatie executie lucrari
Incheiere contract si
predare lucrari
Lucrari finalizate
Echipa identificare retele
Organizare licitaţie
pentru selectare
proiectant
Încheiere contract si
predare studiu
Licitatie executie lucrari
Incheiere contract
executie lucrari
Lucrari finalizate
Echipa de identificare
numita
din
cadrul
aparatului propriu
Identificare finalizata
Organizare licitaţie
pentru selectare
proiectant
Încheiere contract si
predare proiect
Organizare
licitaţie
pentru
selectare
executant
Lucrări finalizate
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Primar
Viceprimar
Contabil
2013-2016

2013-2020

-

602.960

200.000

200.000

1.909.374

2.512.334
Euro

Primar
Viceprimar
Contabil
Primar
Viceprimar

2014-2014

2014-2020

2014

2.000

112.500

-

5.000

485.000

50.000

7.000

597.500
Euro

Primar
Viceprimar

50.000

Primar
Viceprimar

2014-2015

50.000

90.000

140.000

Primar
Viceprimar

2015-2017

800.000

1.500.000

2.300.000

Primar
Viceprimar

3. Direcţia strategică: ALTERNATIVE ECONOMICE, AGRICULTURA, SERVICII SOCIALE SI ZOOTEHNIE

Responsabili : primar, viveprimar, contabil, secretar, compartiment agricol, compartiment juridic
Obiective specifice:
Activităţi de realizat
Paşi intreprinşi pentru
Termene de Costuri (RON)
realizarea activităţii
implementa
re
Din surse Din surse
locale
atrase
1.
Sustinere initiativa
privata
Atragerea investitorilor

2.
Amenajarea de centre de
colectare lapte si fructe
de pădure

Promovarea si
valorificarea
potentialului local
Organizarea de
intalniri cu posibili
investitori/finantatori
si acordarea de
facilitati

Catalog realizat cu
antreprenori si potenţiali
investitori
Specialişti si oportunităţi
de finantare identificate
Seminar surse de
finanţare organizat
Seminar plan afaceri
organizat

Mediatizarea
programelor de
facilităţi pentru
crearea locurilor de
munca
Identificare
locatii/persoane fizice

Responsabili
Total

2013-2016

10.000

30.000

40.000

2013-2016

20.000

80.000

100.000

Realizarea unor
2013-2016
programe de mediatizare
Specialişti şi oportunităţi
de instruire identificate
Colaborare firme de
consultanta
Realizare baza de date cu
potenţialele
2014-2015
gospodarii/persoane care
pot dezvolta astfel de
activităţi

50.000

130.000

180.000
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10.000

-

10.000

Primar
Viceprimar
Viceprimar
Secretar

Secretar
Contabil

Primar
Viceprimar

Identificare sursa de Identificare terenuri
materie prima
cultivate cu grau/porumb,
persoanele/asociaţiile
2014 –2015
agricole care pot furniza
cantităţile necesare de
materie prima
Intocmire studiu de Identificare executant
reamenajare a unei studiu
2014 –2020
cladiri existente
Realizare proiect
Organizare licitaţie
pentru selectarea
proiectantului
Încheierea contractului si
predarea proiectului
tehnic
Realizare lucrari – Organizare licitaţie
constructie / avize
pentru selectare
executant
Lucrări finalizate
Pregătire si depunere
documente necesare în
obţinerea avizelor
Identificarea
Realizare baza de date cu
terenurilor aparţinând potenţialele terenuri care
populaţiei comunei
pot fi folosite in scopul
dezvoltării localităţii

Compartiment
agricol
10.000

10.000

-

90.000

10.000

100.000

Executie proiect

3.
Valorificare teren
disponibil al populatiei

Valorificarea lor pe
baza studiului de piaţă

Intocmire studii teren
Realizare probe de sol
Comandare studiu de
piaţă către firma
autorizata
Realizare propunere de
valorificare terenuri
Întocmire proiecte
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Compartiment
agricol

Primar
Viceprimar
2014 –2020

400.000

1.400.000

1.800.000

Primar
Viceprimar
2014 –2020

100.000

Permanent

10.000

Permanent

50.000

500.000

-

50.000

600.000

10.000

100.000

Primar
Compartiment
agricol
Consilier
juridic
Primar
Compartiment
agricol
Consilier
juridic

4.
Atragerea unor
finantatori puternici in
zona atat in domeniul
agricol cat si in alte
domenii, crearea de
locuri de munca

5. Modernizare cladiri
scoli

6.
Dotarea cu echipamente
pentru serviciul de
gospodarire comunala
(masina gunoi menajer)

Promovarea
valorificarea
potentialului local

si Catalog realizat cu
antreprenori si potenţiali
investitori

Organizarea
de
intalniri cu posibili
investitori/finantatori
Acordarea de facilitati
pentru investitori, in
mod special de spatii
de afaceri.
Mediatizarea
programelor
de
facilitati
pentru
crearea locurilor de
munca

Specialişti si oportunităţi
de finantare identificate
Seminar surse de
finanţare organizat
Seminar plan afaceri
organizat

Permanent

10.000

40.000

Viceprimar
Secretar
Anual

20.000

Realizarea unor
programe de mediatizare
Specialişti şi oportunităţi Permanent 50.000
de instruire identificate
Colaborare firme de
consultanta
Intocmiri studii de Identificare executant
fezabilitate
studiu
Proiecte finantate
Realizare proiect
2014 - 2020 10.000
Identificare sursa si
depunere pentru finantare
Realizare
lucrari Organizare licitaţie
reabilitare/modernizar pentru selectare
e si dotari
executant
2014 - 2020 100.000
Lucrare de
reabilitare/modernizare/
dotare finalizata
Identificare sursa de Baza de date cu finantari
finantare
2014 –
2016
Intocmire proiect
Identificare
consultant
Achizitie utilaje
scriere proiect
2014 –
Obtinere finantare
2016
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40.000

Primar
Viceprimar

80.000

100.000

Viceprimar
Contabil
130.000

180.000

90.000

Primar
Viceprimar
Contabil

900.000

1.000.000

Primar
Viceprimar
Contabil

1.000

1.000

Primar
Viceprimar

80.000

85.000

85.000
Euro

Primar
Viceprimar

7.
Sustinerea asociatiei
crescatorilor de animale
din Comuna Rachitova

Identificarea terenului
/ spaţii disponibile

Identificarea
persoanelor interesate

Statut
asociaţie/obiective
Studiu de piaţă

Identificarea surselor
de materii prime

8.
Infiintare Asociatie
producatori agricoli

Identificare piaţa de
desfacere
Identificarea terenului
/ spaţii disponibile

Identificarea
persoanelor interesate

Statut
asociaţie/obiective
Studiu de piaţă

Identificarea surselor
de materii prime

Realizare baza de date cu
potenţialele gospodarii in
care se poate dezvolta o
astfel de activitate
Realizare baza de date cu
potenţialele persoane
interesate sa dezvolte
astfel de activităţi
Intocmit acte necesare
pentru înfiinţare societate
Realizare baza de date cu
societăţi implicate în
astfel de activităţi
Realizare baza de date cu
potenţialele
gospodarii/persoane care
pot furniza materia prima
Realizat contracte firme
de profil
Realizare baza de date cu
potenţialele gospodarii in
care se poate dezvolta o
astfel de activitate
Realizare baza de date cu
potenţialele persoane
interesate sa dezvolte
astfel de activităţi
Intocmit acte necesare
pentru înfiinţare societate
Realizare baza de date cu
societăţi implicate în
astfel de activităţi
Realizare baza de date cu
potenţialele
gospodarii/persoane care
pot furniza materia prima
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Permanent

10.000

Permanent

10.000

-

10.000

10.000

Primar
Viceprimar
Compartiment
agricol
Compartiment
agricol

2014

10.000

-

10.000

Permanent

10.000

-

10.000

Compartiment
agricol
Compartiment
agricol

Permanent

10.000

10.000

Compartiment
agricol

2014 –
2015

50.000

-

50.000

10.000

-

10.000

Permanent

10.000

-

10.000

Compartiment
agricol

2013-2016

10.000

-

10.000

Compartiment
agricol

Permanent

10.000

-

10.000

Compartiment
agricol

10.000

Compartiment
agricol

-

Permanent

Permanent

10.000

-

Compartiment
agricol
Primar
Compartiment
agricol

Identificare piaţa de
desfacere

Realizat contacte firme
de profil

2013-2016

5.000

Sustinere dezvoltare
afacere

Intocmit documentatii
finantare pentru achizitii

Permanent

-

-

180.000

5.000

180.000

Consilier
juridic
Compartiment
agricol
Consilier
juridic
Compartiment
agricol

4. Direcţia strategică: REVITALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE TURISM SI AGROTURISM

Responsabili : primar, viceprimar, responsabil cultura, contabil
Obiective specifice:
Activităţi de realizat
Paşi intreprinşi pentru
realizarea activităţii

1.
Realizarea de trasee
turistice

Stabilire si marcare
trasee
Realizare logistica

Realizare pista

Identificare persoane
calificate

Realizare parteneriate cu
proprietarii terenurilor
Achiziţionare materiale
Achiziţionarea de
instrumente, busole si
realizare hărţi cu trasee
Defrişare zona pista,
achiziţionare
echipamente
Incheiat contract,
stabilire condiţii
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Termene de
implementare

Costuri (RON)

Responsabili

Din
surse
locale

Din surse
atrase

Total

2014 – 2020

10.000

50.000

60.000

2014 – 2020

100.000

100.000

200.000

2014 – 2020

100.000

500.000

600.000

2014 – 2020

100.000

100.000

200.000

Primar
Referent
cămin cultural
Primar
Referent
cămin cultural
Primar
Referent
cămin cultural
Primar
Referent
cămin cultural

Realizare pliante de
promovare a
potenţialului turistic

2.
Pensiuni agroturistice

Identificare potentiali
depunatori de proiecte

Identificare surse de
finantare
Contractare proiectare
si lucrari

3.
Crearea uni produs
turistic prin reabilitarea
si punerea in valoare a
tuturor obiectivelor
turistice si de importanta
istorica din zona

Identificare traseu
functie de frumusetile
zonei
Intocmire studiu de
fezbilitate
Obtinere acorduri si
avize

Realizare proiect si
strategie de
promovare

Format pliante alcătuit
Contactare serviciu
tipografic
Pliante realizate
Pliante distribuite
Prezentare oportunitati
de dezvoltare turistica si
realizare lista potentiali
dezvoltatori
Baza de date cu
finantarile in domeniu si
consultare de specialitate
Organizare licitaţie
pentru selectare
proiectant/executant
Pregătire si depunere
documente necesare în
obţinerea avizelor
Executare lucrări
Realizare harta zona si
nominalizare frumusetile
zonei
Organizare licitaţie
pentru selectare
proiectant/executant
Pregătire si depunere
documente necesare în
obţinerea avizelor
Organizare licitaţie
pentru selectare
executant
Executare lucrări
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2014 – 2020

100.000

2014 – 2020

2014 – 2020

Primar
Referent
cămin cultural

100.000

200.000

500

-

500

Primar
Viceprimar

500

500

1.000

Primar
Viceprimar
Primar
Viceprimar

2014 – 2020

100.000

450.000

550.000

2014

-

10.000

10.000

2015 – 2016

20.000

30.000

50.000

2014 -2020

20.000

230.000

250.000

Primar
Viceprimar
Responsabil
cultura
Primar
Viceprimar
Responsabil
cultura

Primar
Viceprimar
Responsabil
cultura

4.
Centru de informare si
promovare turistica

Intocmire studiu de
fezbilitate
Obtinere acorduri si
avize
Depunere
documentatie pentru
finantare

Selectarea proiectantului
Încheiere contract si
predarea proiectului
Depunere documente
necesare
Organizare licitaţie
pentru selectare
executant
Lucrări finalizate

2014

2014 - 2018

-

144.000

Primar
Viceprimar
Responsabil
cultura

10.000

10.000

456.000

Responsabil
600.000 cultura

5. Directia strategica: REVITALIZAREA ACTIVITATILOR CULTURALE SI TRADITIONALE

Responsabili : primar, viceprimar, referent cultural
Obiective specifice:
Activităţi de realizat Paşi
intreprinşi
realizarea activităţii

1.
Sustinere proiecte culte
religioase legal
recunoscute pe teritoriul
Comunei Rachitova prin
renovarea si punerea lor
in circuitul turistic

pentru Termene de
Costuri (RON)
implementa
re
Din surse Din surse Total
locale
atrase

Intocmire studii de Organizare licitaţie pentru
fezabilitate
selectare proiectant
2014-2016
Incheiere contract si predare
studiu
Proiecte finanţare
Cereri de finanţare formulate
Cereri de finanţare depuse
2014-2015
Realizare
construcţiereparaţii

lucrări

Organizare licitaţie pentru
selectare executant
Lucrări construcţie finalizate
Reparaţii executate
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2015

100.000 100.000

200.000

Responsabili

Primar
Viceprimar
Contabil
Primar

10.000
100.000

10.000
500.000

20.000
600.000

Primar
Contabil

2.
Modernizare cladiri
istorice si culturale ( turn
medieval)

Intocmire studiu si
Organizare licitaţie pentru
executare proiect
selectare proiectant
2014 - 2010
Obtinere acorduri si Pregătire
si
depunere
avize
documente
necesare
în
obţinerea avizelor

Contractare
executare lucrare

3.
Modernizare camin
cultural in Ciula Mare

4.
Incurajarea valorificarii
traditiilor locale ( Zilele
Comunei Rachitova)

Incheiere contract si predare
studiu
si Organizare licitaţie pentru
selectare executant
2014 - 2020
Executare lucrări

10.000

100.000

Intocmire studiu si Organizare licitaţie pentru
executie proiect
selectare proiectant
Obtinere avize
Pregătire
si
depunere 2014 – 2015 30.000
documente
necesare
în
obţinerea avizelor
Incheiere contract si predare
studiu
Contractare
si Organizare licitaţie pentru
executie lucrare
selectare executant
2014 – 2020 144.000
Executare lucrări

20.000

30.000

200.000

300.000

30.000

60.000

456.000

600.000

Realizare strategie Data
stabilita
pentru
de promovare a organizare eveniment
evenimentului
Agenda eveniment realizată
Lista invitaţi /participanţi
întocmită
Invitaţii transmise
Eveniment organizat

Permanent

10.000

10.000

20.000

Realizare necesar de
amenajare
locaţie
pentru eveniment

Anual

30.000

70.000

100.000

Întocmire lista materiale
Achizitie materiale
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Primar
Viceprimar
Referent cămin
cultural

Primar
Viceprimar
Referent cămin
cultural
Primar
Viceprimar
Referent cămin
cultural

Primar
Viceprimar
Referent cămin
cultural
Primar
Viceprimar
Referent cămin
cultural

Primar
Viceprimar
Referent cămin
cultural

Lobby la instituţiile
judeţene
pentru
sprijinirea
evenimentului
Organizarea
unui
eveniment de genul
„Zilele Comunei”

5.
Realizarea unei strategii
care sa sustina produsele
traditionale

Identificarea
persoanelor
initiativa

Organizare
intalniri
cu Permanent
factorii de decizie judeţeni

Primire invitaţi conform
listelor intocmite si transmise
Urmarire derulare eveniment
conform agendei realizate
Anual
Eveniment organizat
Realizare baza de date cu
cu potenţialele
persoane Permanent
interesate sa dezvolte astfel
de activităţi

Sustinerea
initiativelor private
de promovare a
produselor
traditionale
Organizarea
de
instruiri si seminarii
adresate
intreprinzatorilor

Evaluarea
potentialului
de
resurse naturale
Identificarea pietelor
pentru
produsele
locale

Acordarea de facilitati
Instruirea in dezvoltarea unei
astfel de activitati
Schimb de experienta
Sustinerea
obtinerii
de
fonduri
Specialişti si oportunităţi de
finantare identificate
Seminar surse de finanţare
organizat
Seminar
plan
afaceri
organizat
Realizare studiu cu resursele
naturale si organizarea de
dezbateri
Realizare contacte firme de
profil
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10.000

10.000

20.000

100.000

100.000

200.000

-

1.000

1.000

Primar
Viceprimar
Referent cămin
cultural
Primar
Viceprimar
Referent cămin
cultural
Primar
Viceprimar
Compartiment
agricol
Primar
Compartiment
agricol

Permanent

1.000

2.000

3.000

Permanent

500

1.000

1.500

Permanent

-

1.000

1.000

Compartiment
agricol

Permanent

-

2.000

2.000

Compartiment
agricol

Compartiment
agricol
Secretar

6. Directia strategica: RECREERE, AGREMENT, SPORT SI SANATATE

Responsabili : Primar, viceprimar, secrtetar, referent cultural, contabil
Obiective
Activităţi de
Paşi intreprinşi pentru realizarea Termene de
specifice:
realizat
activităţii
implementare

Costuri (RON)
Din
surse
locale

1.
Centru de
agrement – teren
de sport
multifunctional

Intocmire studiu de
fezbilitate
Obtinere acorduri si
avize

Identificare executant studiu
Realizare proiect
Organizare licitaţie pentru
2014 -2017
10.000
selectarea proiectantului
Încheierea contractului si predarea
proiectului tehnic
Cerere de finanţare formulata si
depusa
Identificare executant lucrari
2014 - 2020 30.000
Realizata investitia

Depunere
documentatie
pentru finantare
Contractare
executie
Intocmire studiu si Identificare lucrari de executat
2.
Organizare licitaţie pentru selectare
Infintare strand si executie proiect
executant
2014 - 2020
amenajare punct
Lucrări reabilitare finalizate
de agrement
Dotări specifice
Amenajare punct de Identificare teren
agrement
Organizare licitaţie pentru selectare
Realizare strand
executant
2014 - 2010
Lucrări construcţie finalizate
Dotare cu echipamente specifice
Identificare spaţiu
Echipa de identificare numita din
3.
si
cadrul aparatului propriu
Realizarea unui
Identificare finalizata
2015
parc de agrement Realizare studiu
Identificare executant studiu
pentru tineri
Realizare studiu
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-

200.000

Din surse
atrase

Responsabili

Total

Primar
Secretar
20.000

400.000

80.000

600.000

30.000

430.000

80.000

800.000

Primar
Secretar
Contabil
Primar
Viceprimar
Referent cămin
cultural
Primar
Viceprimar
Referent cămin
cultural
Primar
Viceprimar

20.000

30.000

50.000

Contractare lucrare
amenajare

4.
Realizarea unui
teren sintetic de
sport

Finanţare pentru
dotare cu
echipamente
specifice
Identificare spaţiu
si realizare studiu

Contractare lucrare
amenajare

5.
Crearea de spatii
de joaca pentru
elevi

6.
Amenajare
locuinta cadru
medical

Organizare licitaţie pentru selectare
executant
Lucrare de amenajare finalizata
Cerere de finanţare formulata
Cerere de finanţare depusa

Echipa de identificare numita din
cadrul aparatului propriu
Identificare finalizata
Identificare executant studiu
Realizare studiu
Organizare licitaţie pentru selectare
executant
Lucrare de amenajare finalizata
Cerere de finanţare formulata
Cerere de finanţare depusa

Finanţare pentru
dotare cu
echipamente
specifice
Identificare locatii Echipa de identificare
si realizare studiu
Contractare lucrare
amenajare
Finantare
pentru
dotare
cu
echipamente
specifice
Identificare spatiu
Realizare studiu

2015 - 2016

50.000

100.000

150.000

2015 - 2018

-

20.000

20.000
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Primar
Viceprimar
Contabil
Primar
Viceprimar

2014

5.000

20.000

25.000

2014 - 2015

-

80.000

80.000

2014 - 2016

-

20.000

20.000

Primar
Viceprimar

2014

500

2.500

3.000

Primar
Contabil

500

500

1.000

-

120.000

120.000

-

-

-

Organizare licitatie selectare
executant lucrare de amenajare
2014 - 2015
Identificare sursa finantare
Obtinere finantare
2014 - 2016
Executare lucrari de amenajare si
dotare
Organizare licitaţie pentru selectare
proiectant
2014
Incheiere contract si predare studiu

Contractare lucrare Organizare licitaţie pentru selectare
amenajare
executant
Lucrare de reabilitare finalizata

Primar
Viceprimar

2014 -2018

50.000

100.000

150.000

Primar
Viceprimar

Primar
Contabil
Primar
Viceprimar

Viceprimar
Secretar
Primar
Contabil

7.
Reabilitare
dispensar uman

Organizare licitaţie pentru selectare
proiectant
Incheiere contract si predare studiu
Contractare lucrare Organizare licitaţie pentru selectare
amenajare
executant
Lucrare de reabilitare finalizata
Realizare studiu

2014

20.000

2014 -2018

216.000

30.000

899.784

50.000

Viceprimar
Secretar

900.000

Primar
Contabil

ANALIZA FACTORILOR DE DECIZIE

Factorul de
decizie

Care sunt aşteptările
factorului de decizie

Ce facem pentru a
îndeplinii aşteptările
factorului de decizie

Ce se va întâmpla dacă În ce mod ne
aşteptările acestuia nu influenţează
sunt îndeplinite
factorul de decizie

A. P. L.

- Realizarea planului
de dezvoltare
strategică
- Dezvoltarea
durabilă a localităţii

- Nu va participa din
punct de vedere
financiar

AGENŢI
ECONOMICI

- Promovarea
imaginii firmei
- Accesarea de
fonduri, finanţări,
dezvoltare şi
prosperitate

- Respectarea
strategiei elaborate,
oferirea de informaţii
periodice despre
stadiul acţiunii
- Implicare activă
- Informări despre
proiecte, programe de
finanţare
- Cooperare în
realizarea proiectelor
- Publicitate

ORGANIZAŢII
NON
GUVERNAMENTALE

- Promovarea
obiectivelor acestora

- Armonizare interese
ONG / comunitate

- In mod esenţial.
Fără contribuţia
financiară /
materială a acestuia
nu se pot îndeplini
obiectivele
- Contribuţia
financiară a
acestora
influenţează
amploarea
acţiunilor

- Nu va participa din
punct de vedere
financiar
- Nu se va implica ; va
pune în pericol
realizarea unuia / mai
multor proiecte
- Neimplicare în
- Indirect
accesarea unor finanţări
specifice
- Riscul nerealizării
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Care sunt
aşteptările
noastre faţă de
factorul de
decizie analizat

- Transparenţă
- Susţinere
materială /
financiară
- Cooperare

Importanţa
lui pentru
succesul
proiectului
puţin – 1
important – 2
f import. - 3
3

- Cooperare

2

- O buna
colaborare

1

(ONG)

BISERICA

- O buna convieţuire
a oamenilor

INSTITUŢII DE
ÎNVĂŢĂMÂNT

- Sa promoveze si sa
educe tinerii in
spiritul competiţiei si
al implicării in viata
societăţii civile

MASS - MEDIA

- Sa se realizeze o
campanie
transparenta, ampla si
realista, pe termen
lung cu rezultate
cuantificabile

CONSILIUL
JUDEŢEAN
HUNEDOARA

- Dezvoltarea
durabilă a zonei

INSTITUTIA
PREFECTULUI

- Dezvoltarea
durabilă a zonei

- Solicitarea
sprijinului ori de cite
ori e necesar
- Implicare activă.
-Comunicare si
informare
permanenta

impactului dorit asupra
unor grupuri ţintă
specifice
- Nu ne va ajuta in
dezvoltarea spiritului
civic al cetăţeanului

- La nivelul
mentalităţi grupului
ţintă

- O buna
implicare in
viaţa
comunităţii
- Implicare
activa in
dezvoltarea
imaginii
comunei
Conştientizare /
implicarea
directă a
tinerilor –
beneficiari
direcţi ai
dezvoltării
durabile
- O colaborare
fructuoasă

3

Generatia tinara
neimplicata

- In mod esenţial.
- Implicarea acestui
factor conduce la
reuşită

- Ne îndeplinim
strategia mediatizând
fiecare acţiune pe
care o desfăşuram,
facem publice
planurile strategice

- Riscul unei imagini
deformate a procesului
de dezvoltare durabilă
- Neimplicare activă a
grupurilor ţintă,
datorată lipsei
comunicării

- In mod esenţial
deoarece el este cel
care influenţează in
modul cel mai sigur
si amplu grupul
ţintă.

- Implicare,
informare, consultare
permanenta
- Solicitarea
sprijinului pentru
proiecte locale
Consultare si
informare

- Întârzieri în realizarea
unor proiecte

- Direct

- Acordare de
avize, aprobări
- Implicare
financiară

3

Sustinere insuficienta

Indirect

Sustinerea si
promovarea

2
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3

3

HUNEDOARA
AGENŢIA
JUDEŢEANĂ
DE OCUPARE
A FORŢEI DE
MUNCĂ
DIRECŢIA DE
MUNCĂ,
SOLIDARITAT
E SOCIALĂ ŞI
A FAMILIEI
DIRECTIA
JUDETEANA
DE CULTURA
APELE
ROMANE

- Ocuparea forţei de
muncă

permanenta
- Informare /
consultare

- Extinderea
serviciilor sociale

-Organizarea
manifestarilor si
evenimentelor
culturale
- Indeplinirea
standardelor de
mediu

zonei
- Transparenţă
- Furnizare de
informaţii

- Îngreunarea
procesului de ocupare a
forţei de muncă
disponibile

- Indirect

- Promovare proiecte
de interes social

- Neimplicare

- Direct

- Sprijin /
cooperare

2

- Respectarea
planului strategic
elaborat.
- Implicare activă
- Colaborare /
implicare

- Neimplicare

- Indirect

- Sprijin /
colaborare

2

- Va pune in pericol
realizarea unor proiecte

- Indirect

- Colaborare /
implicare in
rezolvarea
problemelor

2
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2

Profilul comunitatii

I. DATE GENERALE – cadrul geografic si istoric
1.1. Asezarea comunei si a satelor componente
„Din drumul ce duce de pe Valea Streiului spre Haţeg <pă su vini> - cum se zice in graiul locului – ori de pe coastele ce ascund Silvasul
se vede desfasurandu – se una din cele mai frumoase privelisti de poezie a pamantului romanesc. De acolo poti cuprinde cu ochii toata valea
Hategului. Cu imprejumuirea-i maestuoasa de munti, peste care stapaneste varful Rătezatul, cu satele, cand mai dese, cand mai razlete, ce se
pierd printre livezi si lunciori privesc de pe un deal stranse imprejurul turnului ascutit si alb al bisericii ce se inalta sfios sa nu tulbure armonia
tabloului, (…) muntii par tovarasi si mai prietenosi de viata si din ei se desprinde o seninatate, o armonie, ai putea zice clasica, desigur ca acei
ostasi romani care au trecut pe aici acum doua mii de ani isi vor fi adus aminte de pamantul Italiei cand li s-a deschis dinaintea ochilor aceasta
vale ce avea sa fie intaiul salas al neamului nostru dincolo de Carpati”.
Tara Hategului, asezata la poalele Retezatului, imbie calatorul nu numai sa-i admire frumusetile, ci si la multe ceasuri de taina in
preajma zidurilor care au mai ramas din maretiile de alta data.
“Tara Hategului: Frumusete, maretie, omenie, rascruce uriasa in umbra careia, istorii multe, de dinaintea lui Decebal cel viteaz si a lui
Traian cel drept si de la ei incoace, s-au infruntat, s-au izbit, s-au oprit pentru o clipa – doua de odihna, involburandu-si ori limpezindu-si
vietuirea, murind ori nascandu-se din nou ca intr-un atotstiutor sanctuar. Tara Hategului, pamant nuntit cu semetia muntilor care o inconjoara,
cetate de taina a nasterii noastre, a romanilor, unde istoria, litera cu litera, rand cu rand, fila cu fila a fost semanata intre brazde de marmura,
pentru o cat mai indelungata tarie”.
Comuna Rachitova, asezare straveche din minunata Tara a Hategului, este situata, in partea de sud-vest a judetului Hunedoara, la 65 km
de municipiul Deva la 20 km de Hateg. Teritoriul comunei ocupa o suprafata de 74 km², are un relief deluros si este strabatuta de apele
paraului Rachitova.
In componenta comunei Rachitova intra sapte sate, si anume:
 Rachitova, satul de resedinta
 Boita
 Ciula-Mare
 Ciula-Mica
 Gotesti
 Mesteacan
 Valioara
Fata de resedinta comunei, satele sunt situate la distante cuprinse intre 3 km (Ciula-Mica) si 9 km (Gotesti).
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In partea de est se invecineaza cu comuna General Berthelot, la sud cu comuna Densus, la nord cu comuna Toplita, iar la vest cu
comuna Lunca Cernii.
1.2. Relieful
Relieful comunei Rachitova este un relief mai mult muntos, reprezentat de prelungirile culmilor muntilor Poiana Ruscai, care se pierd
sub forma unor dealuri nu prea inalte. Desigur ca aceste culmi sunt cunoscute sub diferite nume de dealuri ce ating inaltimi variate, dintre care
amintim Dealul Negru (932 m), ce se continua cu dealul Sligul (843 m) si cu Scancea (739 m). Aceste dealuri despart satul Boita de satul
Valioara, care se afla situate amandoua in partea de sud-est fata de satul resedinta Rachitova.
O alta culme deluroasa care este cunoscuta de asemeni sub forma a trei dealuri este situata in partea de sud-vest; ea incepe cu Fagetul
care atinge o inaltime de 891 m, se continua cu Ciordacul de 876 m si apoi cu Codinul de numai 576 m. Toate aceste dealuri despart comuna
Rachitova de comuna Densus. Alte dealuri mai importante care se intalnesc pe raza comunei sunt Pravetul a carui inaltime depaseste 934 m si
Mesteacan care este si mai inalt (peste 1117 m), situat in partea nordica a comunei, la hotar cu comuna Toplita.
Relieful are, in general, o masivitate redusa, fapt ce a permis ca inca din timpuri indepartate sa fie strabatut de drumuri de tara, facanduse astfel legatura intre satele si comunele vecine.
1.3. Clima
Clima se incadreaza in climatul specific tarii noastre, fiind temperat continentala. Asezata in zona depresionara a Tarii Hategului,
intalnim un climat tipic depresiunilor intramontane. In general izoterma anuala este in jur de 10 grade. Primele zile de inghet apar treptat,
uneori la mijlocul lunii octombrie, iar ultimele pot fi la inceputul lunii mai. Precipitatiile sunt suficiente pentru dezvoltarea vegetatiei.
Precipitatiile cazute in lunile iulie si august sunt de mai multe ori torentiale.
Regimul eolian este neregulat. In general vanturile sunt moderate, nedaunatoare, dominand inspre primavara. Solul, clima si relieful
sunt favorabile cultivarii pomilor fructiferi, in special a prunilor si a merilor, precum si cresterii animalelor, dispunand de fanete intinse.
1.4. Elemente de biogeografie (flora şi fauna)
Vegetatia este strans legata de conditiile climaterice, relief si natura solului. Comuna Rachitova este situata in zona de vagetatie a
padurilor. Principalele esente lemnoase sunt: gorunul, carpenul, frasinul, salcamul, curpenul, iar in lunci salcia si mai rar plopul. Se intalnesc si
esente de conifere: pinul si molidul. Pe versantii care primesc caldura si lumina mai multa se gasesc livezi de pomi fructiferi, mai ales diferite
specii de prun, mar, nuc, cires si visin. Flora erbacee este constituita mai ales din paius, iarba mare, trifoi, papadie, patlagina, fragi si romanta.
Pajistile sunt acoperite cu diverse specii de graminee, precum si cu alte plante care contribuie la procentul ridicat de substante
hranitoare existente in hrana animalelor.
Plantele cultivate de om sunt: porumbul, graul, cartoful, legumele, floarea-soarelui, sfecla furajera, predominand primele trei. In culturi
se gasesc o serie de buruieni ca mohorul, coada soricelului, neghina, loboda, urzica, musetelul.
In zonele mlastinoase se dezvolta o vegetatie de pipirig, papura, trestie si rogoz.
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In ceea ce priveste fauna din comuna, pe langa animalele domestice crescute de oameni, in comuna noastra traiesc si animale salbatice
cum ar fi: lupul, vulpea, mistretul, caprioara, iepurele, viezurele, dihorul, nevastuica, cartita, ariciul, liliacul, veverita, soarecele.
De asemenea pe teritoriul comunei se mai gasesc:





Reptile cum ar fi: sarpele si soparla
Batracieni: broasca, brotacelul, salamandra
Insecte: viespea, albina, furnica, carabusul
Pesti: mreana, scobarul, cleanul

1.5. Istoricul localitatilor
Comuna Rachitova, asezata in Tara Hategului, leaganul unei stravechi civilizatii, dateaza destul de timpuriu, chiar inainte de mentionarea ei
in diferite documente.
Dupa traditia ramasa si astazi in popor, numele de „Rachitova” si l-ar fi luat de la niste iobagi care, din cauza asupririi feudale, s-ar fi
stabilit aici cu secole in urma, tocmai de prin partile Albei-Iulia, din satul Rachita. Din punct de vedere etimologic, denumirea de Rachitova
este de origine slava.
Urmarind cu atentie modul cum s-a schimbat numele acestei localitati, de-a lungul anilor de existenta, vom constata ca in diferite
documente este mentionata in mod diferit.
Astfel in anul 1360 este atestata existenta satului Rachiotva sub numele de posesiunea Reketya, printr-un act de danie al Voievodului
Trasnsilvaniei, prin care, pentru merite deosebite, daruieste pe Stoian si Boian, fiii lui Mijin din Densus, cu mosia Rachitova, la care s-au
adaugat mai tarziu Valea Ciulei si Varatecul. In Varatec s-au asezat iobagii care au dat nastere actualului sat Mesteacan.
Intr-o conscriptie din anul 1404, este amintita Rachitova sub numele de Rekechye, ca dupa 12 ani, deci in anul 1416, printr-un act de
donatie dat la 28 aprilie la Deva de catre vicevoievodul Transilvaniei, Lorent Lepes, se adevereste ca Mursina, cneazul din Densus, si-a facut
avere prin cumparare si o poate vinde oricui.
In anul 1453, printr-o diploma de donatie, data de regele Ladislau, care, pentru merite deosebite in luptele contra turcilor, enumerand
actele de bravura savarsite de Mihail de Ciula si ale lui Dionisie, fiul lui Andrei de Densus, ii daruieste cu Dealul Negru, Valea Ciulisoarei,
Grosul si jumatate din Densus.
Pe la anul 1593, Rachitova este amintita in Conscriptia Csaki sub numele de Rekettye. In anul 1600 apare in Conscriptia Veress, aceeasi
localiate sub numele de Rekettyefalva.
Datorita faptului ca nu au mai aparut alte modificari, este amintita de abia pe la anul 1733 in Conscriptia Klein, sub numele de
Rekitova, deci denumire romaneasca ce s-a pastrat pana in zilele noastre.
In statisticile Transilvaniei, deci in perioada anilor 1835 – 1850, acesata localitate apare din nou, sub nume maghiarizat de Retyisor,
schimbarile de nume sunt deci foarte frecvente, ca exemplificare, in anul 1854 apare sub numele de Reketyefalva.
Trebuie sa urmarim cui anume a apartinut aceasta posesiune, asezata intr-o pozitie strategica, aparata de cele doua siruri de dealuri
protectoare.
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Din unele documente din anul 1438, Stefan si Sandrin Mursina, capata de la regele Albert, ca o mica donatie, satele Rachitova,
Mesteacan si Ableu, ultimul sat disparand ulterior din cauza conditiilor grele, locuitorii mutandu-se in Lunca Cernii de Sus si Lunca Cernii de
Jos.
In anul 1516, acest sat apare ca o posesiune a vaduvei Mursina Gaspar, nascuta Csermenyi. Rachitova a trecut la familia Csermenyi.
Aceasta familie s-a stins, precum spune traditia, in urma unui blestem cazut asupra ei pentru incercarea de a rapi mosia Manastirii din
Negoi. Cel din urma vlastar al acestei familii s-a stins pe la sfarsitul veacului al XVII-lea, cum spune o inscriptie aflata in biserica cea veche.
Mosia familiei stinse a trecut pe la mai multe rudenii, care, incetul cu incetul, au risipit toata averea. Numai putine urme de ziduri vechi
mai atesta esistenta nemesilor in acest sat.
Biserica rachitovenilor, precum arata inscriptia descoperita a fost foarte veche, poate de prin veacul al XVI-lea sau al XVII-lea. In anul
1888 s-a zidit alta mare si frumoasa.
O parte din satul Rachitova se extinde dincolo de Lunca Cernii, in locul numit Negoiul Rachitovii. Sunt unii care au acolo locuinte
permanente, dar cei mai multi vin numai vara la facut de fan sau spre primavara sa-l manance cu vitele, fiind foarte greu de transportat in sat.
In vremurile grele, vitrege, ale navalirilor turcesti, nici acest sat ascuns nu va fi fost scutit de pradaciunile si ticalosiile lor. Dovada este
ramasita unui vechi si puternic turn, ce se inalta astazi falnic, in partea sudica a satului, fiind un turn de paza, de veghe si corespunde celui de la
Orlea, langa Subcetate, de la care primea instiintare prin anumite semne in timp de primejdie.
Localnicii numesc acest turn „cetate”, se pastreaza si astazi , un zid masiv din piatra, de forma literei U, inalt de 15 m. Dupa unele date,
se crede ca el a fost ridicat prin secolul al XIV-lea. In subsolul acestui turn exista un adapost, amenajat odata cu turnul, care a servit, probabil,
pentru a se ascunde oamenii din fata pericolului amenintator al turcilor.
Scoala s-a deschis in Rachitova mai intai in anul 1857 si s-a mutat dintr-un loc in altul prin case luate in arenda, mici si
necorespunzatoare.
In anul 1876 s-a ridicat scoala proprie din lemn, iar in anul 1900 s-a inaltat una dintre cele mai frumoase scoli din acest tinut, cu un
singur invatator, desi copii de scoala erau in jur de 300.
Invatatorul cel dintai a fost Ioan Dragota, absolvent al preparandiei din Hateg, in anii 1857-1875.
Din punct de vedere administrativ, de comuna Rachitova a mai apartinut si satul Negoi, pana in anul 1950, cu toate ca se afla la o
distanta de 12 km; aceasta dovedeste ca in urma cu sute de ani au facut parte din aceeasi posesiune feudala.
Incepand cu 1950, satul Negoi a trecut in componenta comunei Lunca Cernii, iar satul Mesteacan, care pana la aceasta data a apartinut
comunei Lunca Cernii, a intrat in componenta comunei Rachitova.
SATUL BOITA
Este sat de deal, situat in partea de sud-est a comunei, invecinandu-se cu comuna General Berthelot. Fata de celelalte sate apartinatoare
comunei este mentionat ca asezare omeneasca mult mai tarziu. Este mentionat in anul 1733, sub un nume maghiarizat de Bots, in Conscriptia
Klein. In anul 1750, acest sat este mentionat sub un alt nume, acela de Boicza, sau, in Statisticile Transilvaniei, este din nou mentionat sub
numele de Beicza. Faptul ca acest sat nu apare mentionat mai timpuriu, se explica prin aceea ca el a apartinut de satul Tustea, din actuala
comuna General Berthelot, servind drept loc de pasunat pentru animalele acestor locuitori.
Numele de Boita, dupa traditie, se zice ca l-ar fi luat de la faptul ca era pasune pentru boii tustenilor, adica de la cuvantul boi s-a ajuns
la denumirea actuala a satului.
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Fiind un sat de munte, in care locuitorii erau foarte saraci, muncind din greu pentru a-si agonisi cele necesare existentei, multi dintre ei
lucrau cu ziua pe la oamenii bogati din satele vecine Tustea si Farcadin. Pana in anul 1968 satul Boita a apartinut comunei General Berthelot,
iar de la aceasta data, conform noii impartiri administrative, a trecut in componenta comunei Rachitova.
SATUL CIULA – MARE
Este o asezare veche, chiar am putea spune ca este una dintre cele mai vechi asezari din Tara Hategului, la fel ca si Rachitova. Dupa
unele documente se spune ca la inceput a existat, de fapt, o posesiune a unor mari familii nobiliare, fiind vorba de familiile Ciulai si Mare, care
au avut un rol insemnat in istoria regatului maghiar, distingandu-se cu prilejul diferitelor lupte ce au fost purtate impotriva turcilor.
Familia Mare s-a stins definitiv prin sec. al XIV-lea, iar familia Ciulai, prin unii reprezentanti ai ei, au ajuns la slujbe inalte, pe langa
Comitatul Hunedoarei, si acestia s-au indepartat de sat si de neam, iar altii dintre ei au ajuns oameni simpli.
Revenind la istoricul acestui sat, mentionam ca este amintit in anul 1426, sub numele de Chwala, iar in anul 1439 se aminteste despre
Ladislau de Ciula „Homoregus”, care participa ca marturie la o donatie regeasca facuta lui Ioan si Ladislau Kende de Malovit. Sub numele de
Csulla apare in anul 1447. O alta mentiune dateaza din anul 1452, fiind vorba de Vladul de Ciula sau cum este in aceasta mentiune de
CHYLAH, CHULAH.
Tot in 1452 aflam ca regele Ladislau a donat, pentru merite militare deosebite, romanilor Ioan si fiului Mihail din Chylah si lui
Dionisie, fiul lui Andrei din Densus, posesiunile Dealul Negru, Grosul, Ciula Mica si jumatate din Hatagel. In anul 1475, acest sat apare sub
denumirea de CHULA.
Un reprezentant al familiei Mare, pe nume Filip Mare, renumit umanist, ce traieste intre anii 1478-1526, a ajuns legatul regelui Ladislau
al II-lea la Venetia. Acesta participa la luptele care s-au dat impotriva turcilor, culminand cu lupta de la Mohaci, in care si-a gasit moartea. Este
mentionat acest sat si in anul 1504, CSWLA. Ciula Mare este amintita si in anul 1733, in Conscriptia Klein, sub numele maghiarizat de
„NAGIS CSULA”, iar in anul 1750 apare sub numele romanesc de „Csula Mare”. Ceva mai tarziu, prin anii 1760-1762, in Conscriptia Bucov,
este mentionat din nou sub numele maghiarizat de Nagy Csula, numele acesta fiind amintit si in anul 1854.
Fiind o asezare destul de veche, asezare de romani, inca din anul 1680 a fost ridicata o biserica ce se pastreaza si astazi, situata pe un
deal, in partea de sud-est a satului. Acesata biserica este construita din piatra bruta si caramida. Biserica are un turn cu clopotnita cu un singur
etaj; pe cele patru laturi are cate o fereastra semicirculara. Datorita faptului ca este destul de veche, este declarata monument istoric.
Din Conscriptia Aran din anul 1750, aflam unele date despre populatia acestui sat. Astfel, in documentul amintit se arata ca in Csula
Mare traiau 34 de familii cu 160 de suflete, populatia crescand intr-un ritm simtitor pentru ca in anul 1900 sa ajunga la 300 de locuitori.
Fiind un sat de romani, deosebit de vechi, este mentionata si prima scoala inca din anul 1818; ea functiona pe langa biserica.
Din punct de vedere administrativ a apartinut de comuna Densus, pana in anul 1958, cand a trecut in componenta comunei Rachitova si
numai pentru o perioada foarte scurta de timp. Din anul 1968 si pana in anul 1969, a apartinut de comuna General Berthelot.
SATUL CIULA MICA (CILISOARA)
Apare in documente inca de pe la jumatatea secolului al XV-lea. Astfel, in anii 1447, 1458 apare sub numele de posesiunea Kyschwla,
denumire consemnata si in Conscriptia Csaki. De asemenea, aflam din unele acte de donatie din anul 1453 ca aceasta mosie a fost donata
impreuna cu Ciula Mare, nobililor Ioan din Ciula si lui Dionisie din Densus.
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In anul 1733, apare ca o filiala administrativa, ca un catun al satului Rachitova, unde se mentine pana in anul 1850, cand a trecut in
componenta satului Valioara si apoi in cea a satului vecin Ciula Mare. Aceasta mentiune din anul 1733, apare in Conscriptia Csaki sub numele
de Kis Csula. Sub numele de Ciula Mica sau Cilisoara apare in Conscriptia Aron inca din anul 1750. Acest sat apare in Statisticile
Transilvaniei sub numele de Cilisoara in anul 1850, iar cu patru ani mai tarziu, adica in anul 1854, sub un nume maghiarizat Kis-Csula, ceea ce
inseamna in romaneste acelasi lucru, adica tot Ciula Mica, asa cum se pastreaza si astazi, fiind cunoscuta sub numele de Cilisoara.
In afara faptului ca a fost un catun al Rachitovei si al celorlalte sate vecine, adica al satelor Valioara si Ciula Mare, se constituie,
incepand din anul 1900, ca sat aparte, care din punct de vedere administrativ a apartinut si astazi de comuna Rachitova, fiind la o departare de
numai de 2 km.
SATUL VALIOARA
Acest sat apare mentionat, ca o posesiune, destul de timpuriu, inca pe la jumatatea secolului al XV-lea, mentiune ce apare in
Conscriptia Csaki, sub numele de posesiunea Walya, iar in anul 1479 apare sub numele de Wlahi de Walya.
In deceniul al IV-lea, din secolul al XVIII-lea apare mentionata sub numele de Visioara. In Conscriptia Aron, din 1750, apare sub
numele de Velioara, nume foarte aproape de cel actual, adica Vălioara.
Alte mentiuni despre acest sat de pe vale, Vălioara, dupa locul unde s-a format, mai intalnim in anii 1760-1762, Valiora. Numele
acestui sat mai apare mentionat in Statisticile Transilvaniei, in 1850, Vallioara, iar in anul 1854 Valioara, Vălioara.
Si satul Vălioara, la fel ca celelalte sate amintite mai sus, a avut un trecut destul de intunecat, fiind un sat foarte sarac, cu locuinte mici
si insalubre.
SATUL MESTEACAN
Ca asezare s-a intemeiat destul de timpuriu, deci este destul de vechi.
Primele mentiuni care atesta existenta primilor locuitori in satul Mesteacan, dateaza de pe la 1360, fiind vorba de un act de donatie dat
de voievodul Transilvaniei, prin care daruieste pe fratii Boian si Stoian, fiii lui Mursina din Densus, pentru merite deosebite pe care le-au avut,
cu mosiile Rachitova, Lunca Cernii, din care face parte si Mesteacanul. Satul s-a intemeiat pe dealul Varatec, nume pe care l-a primit de la
faptul ca aici stateau iobagii de pe mosia respectiva cu animalele la pasunat vara. Acesti iobagi si-au intemeiat mai tarziu locuinte permanente,
intemeind satul Mesteacan, prin defrisarea padurii de mesteacan care acoperea o buna parte din acel deal. Locuitorii ii pronunta si astazi
numele “Mastacan”.
Satul Mesteacan este mentionat in anul 1750 sub numele de Messtakin in Conscriptia Aron, iar in anul 1856 apare in Statisticile
Transilvaniei, sub numele cel actual de Mesteacan, care a apartinut, asa cum s-a mai amintit, de Lunca Cernii, pana in anul 1953, de cand se
afla in componenta comunei Rachitova.
Satul Mesteacan se afla la o altitudine de peste 1000 m, deci in plina zona muntoasa, are aspectul unei asezari tipice de munte, cu case
imprastiate pe colinele din jur, fiind grupate in Mesteacan, Catanasa si Dumbrava. Ocupatia locuitorilor era cresterea animalelor si lucrul la
padure. Cultivarea pamantului a constituit o indeletnicire straveche, cu toate conditiile pedoclimatice nefavorabile cultivarii plantelor, dar prin
harnicia oamenilor, care au destelinit si defrisat, au reusit sa-i smulga pamantului roadele necesare existentei.
Facand o statistica se poate observa ca incepand cu anul 1970 numarul locuitorilor a inceput sa scada, in prezent satul fiind aproape gol,
cei tineri mutandu-se la Hateg, sau in satele din zona.
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SATUL GOTESTI
Satul este situate in partea de nord-vest a comunei Rachitova, la o distanta de 9 km. Cu privire la istoria acestui sat nu sunt prea multe
dovezi, pentru ca primii locuitori s-au stabilit pe aceste meleaguri abia de 200 de ani.
Satul este asezat pe ambele versante ale vaii Mascas si este strabatut de paraul cu acelasi nume . Satul Gotesti este alcatuit din doua
palcuri de gospodarii denumite Hamei si Gotesti.
Din punct de vedere administrativ acest sat a apartinut de comuna Rachitova, fiind mai intai un catun, dar incepand cu anul 1964, este
ridicat la rangul de sat; astfel este amintit si in dictionarul istoric al localitatilor rurale din Transilvania al lui Coriolan Suciu, din anul 1956, sub
numele actual de Gotesti.
Fiind asezat in plina zona de munte, fara mijloace de comunicatii, este un sat imprastiat, locuintele sunt in cea mai mare masura din
lemn. Si satul Gotesti este propus pentru dezafectare in schita de sistematizare care s-a intocmit pentru comuna Rachitova.
Locuitorii din acest sat se ocupa in cea mai mare parte cu cresterea animalelor, dispunand de intinse suprafete de pasuni naturale si de
fanete, ce permit cresterea unui numar mare de animale, cultivarea plantelor, in special cartoful, pe suprafete mici.
Muncile forestiere sunt alte ocupatii destul de raspandite la localinicii din acest sat, fiind inconjurati de intinse suprafete de paduri din
care cele de fag, amestecate cu conifere, se intind pe suprafete mari.
II. POTENŢIAL SOCIO - UMAN
Populaţia stabilă la nivelul comunei Rachitova este de aproximativ 1327, având următoarea repartiţie în teritoriu şi structură:

LOCALITATEA

TOTAL

%

MASC

%

FEM

%

Rachitova

491

37.02

241

49.13

250

50.87

Boita
Ciula Mica
Ciula Mare
Gotesti
Mesteacan
Valioara
Total comuna

243
152
199
1
0
241
1327

18.33
11.47
14.99
0.01
0
18.18
100

118
72
96

48.57
47.59
48.09

0
116
643

0
48.27
48.55

125
80
103
1
0
125
684

51.43
52.41
51.91
100
0
51.73
51.45

Se observă o pondere echilibrată între populaţia masculină şi cea feminină atât pe total cât şi pe localităţile componente.
Accentuarea procesului de îmbătrânire se datorează nivelului scăzut de trai , cât şi fenomenului de însingurare a persoanelor în vârstă.
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2.2. Situaţia demografică
În comuna Rachitova , populaţia este grupată într-un număr de 7 sate inclusiv Rachitova – sat reşedinţă de comună, grupare care este
în funcţie de caracterul reliefului şi a numărului total de locuitori.Aceasta înseamnă că aşezările au în medie un număr mediu de locuitori (190
locuitori/sat).
Astfel satele se pot grupa după cum urmează:
sub 100 locuitori:
Gotesti (1), Mesteacan (0);
101 – 200 locuitori:
Ciula Mica (152), Ciula-Mare (199);
201 – 300 locuitori:
Boita (243), Valiora (241);
peste 300 locuitori:
Rachitova (491).
2.3. Ocuparea populaţiei
Perioada de tranziţie pe care România o traversează, începând cu anul 1989, a dus la creşterea semnificativă a ratei şomajului.
Disponibilizările care au avut loc a condus la dispariţia multor locuri de muncă nu numai în sectorul industrial ci şi în activităţile conexe.
Practic în toate domeniile cu excepţia unora dintre servicii (comerţ, învăţământ, sănătate, asistenţă socială şi administraţie publică),
populaţia ocupată a înregistrat scăderi. Astfel de reduceri semnificative ale populaţiei ocupate au fost înregistrate in industrie .Pregătirea
profesională a populaţiei este in domeniul industrial dar datorită restructurării activităţii acestui sector populaţia s-a reprofilat pe alte domenii
de activitate cum ar fii : constructii , exploatarea lemnului , asistenta sociala .
2.4. Educaţie
La nivelul comunei există o şcoala generala, 2 scoli primare, 2 gradinite, în care predau un număr de 13 cadre didactice, este structurat
pe forme variate de învăţământ:
- 2 grădiniţe pentru învăţământ preşcolar – cu un efectiv de 20 copii.
- şcoli generale în care învaţă 87 elevi: Şcoala Generală Rachitova cu clasele I- VIII cu un total de 67 elevi, Şcoala Primara Boita cu 6
elevi, Şcoala Primara Valioara cu 14 elevi.
- 13 cadre didactice în unităţile de învăţământ enumerate.
2.5. Cultură
În comuna Rachitova există o biblioteca , 5 camine culturale si 12 biserici, din care 6 apartinand cultului ortodox, 3 apartinand cultului
baptist si 3 apartinand cultului penticostal .
Exista o deficienta in ceea ce priveste locurile de cazare din cauza faptului ca pe raza comunei Rachitova nu exista hoteluri sau
pensiuni, dar populatia este interesata din ce in ce mai mult de posibilitatea dezvoltarii unor afaceri in acest sens
2.6. Sănătate
Pe raza comunei Rachitova exista un cabinet medical individual amenajat in spatiul fostului dispensar, dar nu exista un medic
permanent.
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2.7. Asistenţă socială
Din datele aflate la primăria comunei Rachitova există un număr de aproximativ 7 asistenţi personali.
De asemenea tot din datele aflate la Primăria comunei Rachitova mai rezultă un număr de 7 beneficiari ai ajutorului social conform
Legii 416/2001.
2.8. Calitatea generală a vieţii
O atenţie deosebită este acordată evoluţiilor standardului de viaţă, ale veniturilor şi consumului populaţiei, dar şi calităţii vieţii de
muncă, ocupării şi şomajului.
Comuna Rachitova , ca de altfel mai multe zone, este din punct de vedere economic, o localitate care a fost axată pe minerit, iar o
parte din populatie a fost angajata in sectorul minier, mai exact in extragerea minereului complex. Datorită restructurărilor personalului
minerit, rata şomajului în comuna Rachitova a ajuns la aproximativ 27%. Această clasă a şomerilor este caracterizată de situaţia materială
foarte proastă şi prin urmare nivelul de trai oscilează sensibil aproape de limita de subzistenţă: situaţie materială precară, aproximativ 25
persoane sunt beneficiari ai venitului minim garantat (Legea 416/2001, privind venitul minim garantat), stare de sănătate critică (îmbolnăviri
frecvente, imposibilitatea cumpărării medicaţiei pentru tratamente, locuinţe sărăcăcioase, unele chiar mizere, etc).
Vorbind la modul general, comuna Rachitova se confruntă cu o lipsă acută de locuri de muncă al cărei efect se resimte
de ani de zile în economia locală şi care influenţează în mod negativ calitatea vieţii acestor locuitori.
III. ECONOMIE LOCALĂ
3.1. Dezvoltarea funcţiunilor economice (IMM-uri)
In comună există şi sau dezvoltat mai mulţi agenţi economici care dezvoltă afaceri diverse în special cele de desfacere produse de mărfuri şi
produse către populaţie.
Din punct de vedere al structurii pe domenii de activitate a IMM-urilor ce funcţionează în prezent în comuna Rachitova :
- sectorul cu cele mai multe firme este comerţul – 80%
- pe locul doi se situează sectorul serviciilor – 15 %
- sectorul industrial, situându-se pe ultimul loc – 5%
3.2. Rolul economic al IMM-urilor în cadrul economiei comunei Rachitova.
Evoluţia pieţei muncii a suferit modificări în comuna Rachitova. În perioada 1998 – 2005, rata de ocupare în cadrul IMM-urilor a
crescut, însă nu suficient pentru a compensa in totalitate numarul somerilor.
Participarea la piaţa muncii
Structura populaţiei ocupate la recensământul din 1999, pe activităţi ale economiei naţionale relevă faptul că majoritatea populaţiei
active din comuna Rachitova, este cuprinsă în agricultura si ramuri industriale cu preponderenta industria usoara, aşa cum se poate observa din
diagrama de mai jos.
3.3.
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3.4. Oportunităţi de afaceri
Mediul de afaceri din comuna Rachitova, este încă fragil (afaceri extrem de puţine ca număr şi mici ca cifra de afaceri).
◊ Comerţ.
Activitatea preponderentă o reprezintă comerţul alimentar şi nealimentar. Numărul persoanelor juridice la nivelul comunei Rachitova
se ridică la aproximativ 9 iar cel al asociaţiilor familiale si persoane fizice autorizate la aproximativ 5.
◊ Turismul montan şi agroturismul.
Zona este de o frumuseţe deosebită având în vedere că totul este înconjurat de pădure , si din toate punctele de vedere este o zonă
ecologică, oamenii practicând o agricultură ecologică intr-un procent de 100% .
Este de asemenea o zonă cu bogat potenţial turistic datorită istoriei acestor locuri.
Există o deficienta in ceea ce priveste locurile de cazare din cauza faptului ca pe raza comunei nu exista hoteluri sau pensiuni, dar
populaţia este interesată din ce în ce mai mult de posibilitatea dezvoltării unor afaceri în acest sens avand in vedere potentialul turistic al zonei.
Se doreşte înfiinţarea unor trasee turistice şi forestiere pentru a ajuta la dezvoltarea turismului şi pentru ca iubitorii pădurilor să poată
admira frumuseţea acestora.
◊ Creşterea animalelor, prelucrarea laptelui, cărnii
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In viitor se doreste infiintarea şi dezvoltarea agriculturii de tip ferme familiale pe plan local.
Plantele predominante sunt cerealele , porumbul şi grâul cultivate în proporţie de 100% în mod ecologic. Se mai cultivă orzul, cartofi,
legume şi plante furajere.
Legumele care se pretează la condiţiile ecologice din zonă sunt rădăcinoasele, varza, ceapa, fasolea.
Specia predominantă a pomilor fructiferi cultivati este prunul, din care circa 80% din producţie este destinată fabricării ţuicii, iar restul
ca fructe proaspete destinate pieţii.
Păşunile şi fâneţele însumează o suprafaţă de aproximativ 1692 ha din suprafaţa totală de teren a comunei. Ponderea mare a acestor
suprafeţe face ca activitatea agricolă de bază să fie zootehnia.
Se cresc în special bovine din care vaci şi juninci, porcine, ovine , caprine, cabaline, păsări.
Există o foarte mare dorinţă a populaţiei de a se îndrepta spre dezvoltarea unor ferme cu ajutorul cărora să se practice agricultură mai
puţin convenţională cum ar fi fermele de melci.
În acest scop Primăria încearcă să capteze prin biroul agricol fonduri pentru demararea acestor afaceri.
În ceea ce priveşte retrocedarea pădurilor către proprietari în comuna Rachitova, acestea sunt retrocedate în proporţie de aproximativ
100%.
◊ Infrastructura locală
Comuna Rachitova e situata in partea de sud-vest a judetului Hunedoara la 65 km de municipiul Deva si 20 km de orasul Hateg in
frumosul tinut al Tarii Hategului.
Legatura comunei cu resedinta judetului este asigurata prin drumul judetean Deva-Rachitova DJ 687C.
Drumurile comunale sunt asfaltate in proportie de 70 %.
ALTE CAI DE ACCES

1. Drum judetean DJ 687C
Hateg – Rachitova – Gotesti

- lungime 30 km
- latime 4 m
- 20 km asfalt, 10 km pamant

2. Drum comunal DC 98
Ciula Mare - Boita - drum astfaltat

- lungime 3 km

3. Drum comunal DC 99
Ciula Mare – Valioara - Mesteacan

- lungime 9 km
- lăţime 4 m
- 3 km asfalt, 9 km pietruit
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Reteaua de alimentare cu apă pe teritoriul comunei Rachitova este inexistenta.
Se doreşte realizarea reţelei de alimentare cu apă în toate satele comunei . Reţea pe o lungime de 25-30 km, bazin de înmagazinare de
50 mc şi distribuţie prin cădere liberă, necesită măsurători topografice a traseului pe domeniul public şi privat, stabilirea locului de amplasare a
rezervorului, scoaterea temporară şi definitivă din circuitul agricol.
Lucrarea este complexă si va fi tratată separat şi cuprinsa în planul de investiţii.
Pe raza comunei Rachitova există apoximativ 500 de puţuri, nu există foraje, şi nici cişmele stradale dar se doreşte ca în viitor sa se
introducă pe raza comunei cişmele stradale.
Se doreşte realizarea reţelei de distribuţie , precum şi a unei staţii de tratare şi pompare a apei.
Distribuţia energiei electrice în localitati este asigurată prin intermediul a 6 posturi de transformare alimentate buclat pe medie tensiune.
Consumatorii existenţi cuprind toată gama conform normativ PE 124/ 1993 divizaţi în :
 Consumatori casnici şi neindustriali
 Consumatori industriali
 Consumatori terţiari
◊ Servicii publice locale.
In comuna Rachitova exista un Oficiu Postal care apartine Postei Romane precum si un Post de Politie cu un numar de 2 angajati.
IV. ADMINISTRAŢIA PUBLICA LOCALĂ
Aşa cum se poate observa din tabelul de mai jos, în cadrul Primăriei comunei Rachitova, există un număr de 17 angajati, dupa cum
urmeaza:

Functii demnitate publica
Functii publice de conducere
Functii publice de executie
Personal contractual
TOTAL POSTURI APARATUL PROPRIU
TOTAL POSTURI INSTITUTIE

2
1
8
6
17
17

Veniturile care intră în bugetul local al primăriei, sunt constituite din :
-

impozite şi taxe de la persoane fizice şi juridice;
sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale de la Consiliul Judeţean Hunedoara.
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Fişa de proiect 1
Titlul proiectului:
Comuna Rachitova – straveche vatra istorica si ecumenica
Problema de bază (justificarea nevoii):
Nu există o preocupare organizata promovarea obiectivelor turistice reprezentate de edificii ecumenice din Comuna Rachitova jud.
Hunedoara
Obiectivul:

promovarea obiectivelor turistice reprezentate de edificii ecumenice din Comuna Rachitova, jud. Hunedoara, si impunerea

astfel pe piata regionala si nationala a unei noi destinatii turistice de tip „turism cultural”, respectiv „ turism de weekend”
Activitatile proiectului:
Realizare materiale de promovare – tipărituri
Realizare pagina web pentru promovarea obiectivelor turistice
Organizarea procedurilor de achizitie publică
Derularea contractului de dezvoltare a unui site
Realizarea unui film despre obiectivele turistice si a unui DVD de promovare
Participarea la târgurile de turism
Organizarea de spectacole de traditii ”Comuna Rachitova – străveche vatra istorică si ecumenică”
Organizarea de expozitii ecumenice
Realizarea de emisiuni turistice despre obiectivele turistice
Realizarea de panouri de publicitate out-door si indicatoare turistice
Beneficii şi beneficiari:
Turişti străini şi români
Finanţarea:
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FEDR - Programul Operational Regional 2014-2020
Bugetul aproximat:
30.000 euro
Perioada de implementare propusă (de la an/lună la an/lună ):
Aprilie 2014 – Decembrie 2017
Document strategic de referinta :Strategia turistica a judetului Hunedoara
Nivelul 1: ospitalitate
Proiect de informare
Proiect de restaurare
Nivelul 2: Destinaţie
Proiect de dezvoltare produs

Fişa de proiect 2
Titlul proiectului:
Promovarea Comunei Rachitova ca destinatie culturala si turistica.
Problema de bază (justificarea nevoii):
Nu exista campanii unitare de promovare a comunei .
Nu exista o identitate, un brand, pentru comuna
Nu exista personal calificat/dedicat in domeniul promovarii la Primariei sau operatorii turistici.
Obiectivul proiectului (soluţia propusă):
Dezvoltarea unor campanii de promovare pentru comuna printr-un parteneriat intre operatoriituristici, Primarie si Centrele de Informare
Turistica existente la nivelul judetului pe baza unei strategii comune.
Principale activităţi:
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Pentru atingerea obiectivului acestui proiect este necesara implementarea urmatoarelor activitati:
A1. realizarea unui parteneriat durabil intre Primarie, operatorii turistici si un Centru de informare turistica(acestea din urma avand rol de
coordonare si implementare);
A2. elaborarea unei strategii de promovare pentru urmatorii 5 ani pe baza strategiei de dezvoltare a comunei si crearea unui brand local
A3. implementarea campaniilor de promovare si adaptarea lor la dinamica pietei si fiecarui sezon turistic (materiale tiparite, comunicare cu
presa, participare la targuri, implicare in evenimentele cultural-turistice pe plan local, comunicare cu Ministerul Turismului si alte organisme
regionale /internationale etc.)
A4. realizarea de sondaje si statistici si folosirea lor pentru adaptarea campaniilor de promovare;
A5. realizarea unui program de implicare a voluntarilor in activitatile turistice si culturale.
Buget aproximat (Euro):
A1. 3.000 Euro
A2. 25.000 Euro
A3. 50.000 Euro / an → 250.000 Euro / 5 ani
A4. 4.000 Euro / an → 20.000 Euro / 5 ani
A5. 5.000 Euro / an → 25.000 Euro / 5 ani
Total buget pe 5 ani: 323.000 Euro
Posibilă sursă de finanţare:
FEDR - Program Operational 2014-2020
Perioada de implementare propusă (de la an/lună la an/lună ):
Noiembrie 2014 – Noiembrie 2015
Document strategic de referinta : Strategia turistica a judetului Hunedoara
Nivelul 1: ospitalitate
Proiect de informare
Proiect de educaţie
Nivelul 2: Destinaţie
Proiect de dezvoltare produs
Proiect de creare instituţii
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Fişa de proiect 3
Titlul proiectului:
Dezvoltarea profesionala a personalului si a initiativei private din turism
Problema de bază (justificarea nevoii):
Nu exista personal calificat local pentru operatorii turistici si nici programe de pregatire pentruacest domeniu.
Nu sunt dezvoltate suficient serviciile pentru industria turistica.
Obiectivul proiectului (soluţia propusă):
Realizarea unor cursuri si activitati complementare pentru dezvoltarea profesionala a personalului din turism si incurajarea initiativei private.
Principale activităţi:
identificarea nevoilor la nivel local in ceea ce priveste necesarul de resurse umane si servicii din turism;
realizarea de sesiuni de pregatire periodice si cu acces gratuit; evaluari anuale si adaptarea continua la cerintele pietei;
realizarea de sesiuni si materiale informative privind accesul la fonduri de dezvoltareprofesionala si incurajarea initiativei private (cu accent pe
dezvoltarea serviciilor turistice).
Buget aproximat (Euro)
A1. 5.000 Euro
A2. 30.000 Euro / an → 150.000 Euro / 5 ani
A3. 6.000 Euro / an → 30.000 Euro / 5 ani
Posibilă sursă de finanţare:
FEDR - Programul Operational Regional 2014-2020
Perioada de implementare propusă (de la an/lună la an/lună ):
Martie 2015 – Martie 2016
Proiecte de dezvoltare a capacităţii administrative
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Proiecte de cooperare
Document strategic de referinta :Strategia turistica a judetului Hunedoara
Nivelul 1: ospitalitate
Proiect de educaţie
Nivelul 2: Destinaţie
Proiect de creare instituţii

Fişa de proiect 4
Titlul proiectului:
Complex sportiv: modernizarea salii de sport si realizarea unui bazin de inot
Problema de bază (justificarea nevoii):
Dezvoltarea fizic- armonioasa a elevilor
Obiectivul proiectului (soluţia propusă):
Asigurarea unei baze sportive moderne
Identificrea elevilor cu aptitudini sportive deosebite
Principale activităţi:
Idenificarea si asigurarea spatiului
Baza materiala: teren de tenis, hambal , fotbal,baschet
diferite aparate sportive:de gimnastica, spaleti, saltele, mingi
echipament pentru tenis de masa,
sala de fitnes, sala de forta, gimnastica medicala
Identificarea si selectarea personalului
Responsabil proiect
Elevi, parinti, profesori, profesor-instructor
Consiliul Local al Comunei Rachitova, asociatii sportive,
cluburi, O.N.G.-uri, fundatii
Buget aproximat (Euro):
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1 500 000 RON.
410 000 Euro
Posibilă sursă de finanţare:
FEDR - Programul Operational Regional 2014-2020
Perioada de implementare propusă (de la an/lună la an/lună ):
1.09.2014-1.09.2015
Document strategic de referinta : Planul de Dezvoltare a judetului Hunedoara

Fişa de proiect 5
Titlul proiectului:
Dinamizarea dezvoltării turismului local, prin stimularea implicării autorităţilor publice - organizarea de întâlniri semestriale pentru
informare şi prospectareaposibilităţilor de intervenţie cooperare în domeniul dezvoltării turismului
Problema de bază (justificarea nevoii):
În judeţul Hunedoara,turismul poate contribui intr-o mai mare măsură la dezvoltareaeconomică şi socială de ansamblu a comunităţilor locale,
poate genera noi locuride muncă şi contribui la creşterea calităţii vieţii.
Evoluţiile rapide în plan economic, social şi chiar legislativ impun autorităţilor publice locale o permanentă analiză şi eventual ajustare a
obiectivelor şi a modalităţilor concrete de atingere acestora.
În concordanţă cu propriile strategii de dezvoltare locală, se poate realiza o implicare mai puternică a autorităţilor publice locale în
identificarea problemelor majore şi a oportunităţilor cu care se confruntă turismul local, în stabilirea soluţiilor legale de sprijin şi intervenţie
directă, în identificarea surselor alternative de finanţare şi în stimularea parteneriatelor public - public şi public – privat
Obiectivul proiectului (soluţia propusă):
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Creşterea implicării autorităţilor publice locale în dezvoltarea turismului local.
Principale activităţi:
Organizarea cu o periodicitate semestrială a unor intilniri cu autorităţile publice locale din judeţul Hunedoara care să aibă drept scop
informarea acestora asupra ultimelor evoluţii în plan economic, social, administrativ, legislativ, etc. cu implicaţii asupra dezvoltării turismului
local, identificarea unor posibilităţi de acţiune (de preferat comune, pentru stimularea sinergiilor) pentru dezvoltarea turismului.
Beneficii şi beneficiari:
Beneficiari pot fi atât comunităţile locale cât şi turiştii
Buget aproximat:
800/eveniment,1600/an LEI
Durata este de 1zi 2-3 ore),organizare
Posibilă sursă de finanţare:
Finanţarea se asigură de către Consiliul Judeţean.
FEDR - Programul Operational Regional 2014-2020
Perioada de implementare propusă (de la an/lună la an/lună ):
Martie 2015 – Martie 2016
Proiecte de dezvoltare a capacităţii administrative
Proiecte de cooperare
Document strategic de referinta :Strategia turistica a judetului Hunedoara
Nivelul 1: ospitalitate
Proiect de informare
Proiect de educaţie
Nivelul 2: Destinaţie
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Proiect de dezvoltare produs
Proiect de creare instituţii

Fişa de proiect 6
Titlul proiectului:
Încurajarea şi sprijinirea autorităţilor publice locale în atragerea finanţărilor din fonduri nerambursabile şi implementarea cu succes
a proiectelor cu impact asupradezvoltării turismului, prin organizarea unor ateliere de lucru
Problema de bază (justificarea nevoii):
Aderarea României la UE a creat noi oportunităţi de finanţare, atât din instrumente structurale, prin POR, FEDER prin PNDR, etc.
Pentru fructificarea superioară a acestui avantaj, autorităţile publice locale
orăşeneşti şi comunale pot fi sprijinite în identificarea oportunităţilor de finanţare din fonduri nerambursabile a proiectelor din domeniul
turismului, în elaborarea şi depunerea documentaţiilor necesare, cât şi în realizarea unui management performant al proiectului pe perioada
implementării sale.
Obiective:
Atragerea de finanţări europene pentru dezvoltarea turismului local şi
implementarea cu succes a proiectelor
Descrierea proiectului:
Aderarea României la UE a creat noi oportunităţi de finanţare, atât din instrumente structurale, prin POR, cât şi din FEDER prin PNDR.
Autorităţile publice locale orăşeneşti şi comunale pot fi sprijinite în identificarea oportunităţilor de finanţare din fonduri nerambursabile a
proiectelor din domeniul turismului, în elaborarea şi depunerea documentaţiilor necesare, cât şi în realizarea unui management performant al
proiectului pe perioada implementării sale.
Consiliul Judeţean va organiza ateliere de lucru trimestriale la care va invita consultanţi specializaţi în accesarea finanţărilor nerambursabile şi
în managementul proiectelor. La aceste ateliere vor participa specialişti din cadrul celorlalte administraţii publice locale din judeţ. Vor exista
consultanţi care vor avea intervenţii îndomenii de interes, referitoare atât la accesarea fondurilor cât şi la implementareaproiectelor.
Se vor prezenta studii de caz, exemple de succes, se vor realiza dezbateri, schimburi de experienţă, se va răspunde la întrebări. Atelierele se vor
organiza trimestrial, pe durata a circa 3-4 ore, în diverse locaţii din judeţ.
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Beneficii şi beneficiari:
Beneficiari pot fi atât comunităţile locale cât şi turiştii
Finanţarea
Finanţarea se asigură de către Consiliul Judeţean.
Buget aproximat:
4000 lei/atelier,
16000 lei /an
Perioada de implementare propusă (de la an/lună la an/lună ):
Anual
Durata este de 1
zi 3-4 ore),
organizare
semestrială
Document strategic de referinta :Strategia turistica a judetului Hunedoara
Nivelul 1: ospitalitate
Proiect de informare
Nivelul 2: Destinaţie
Proiect de dezvoltare produs
Proiect de creare instituţi

Fişa de proiect 7
Titlul proiectului:
Stimularea agroturismului, modalitate de valorificare superioară a valorilor etnoculturale locale, prin organizarea unor conferinţe şi
ateliere de lucru
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Problema de bază (justificarea nevoii):
Valorificând frumuseţile naturale, evenimentele si sărbătorile în care gastronomia locală, obiceiurile şi tradiţiile sunt readuse la viata, farmecul
satului, etc., agroturismul fructifică o serie de avantaje comparative şi competitive ale judeţului Hunedoara şi poate contribui la crearea de
locuri de muncă şi la accelerarea dezvoltării locale. Potenţialul natural şi cultural al judeţului Hunedoara nu este suficient fructificat şiîn acest
sens CJ poate să se implice prin organizarea unor conferinţe judeţeneanuale şi a unor ateliere de lucru pe tema agroturismului la care să invite
actoriicheie din judeţ. Se vor identifica problemele şi oportunităţile majorei, se voridentifica soluţii şi modalităţi concrete de sprijinire şi
accelerare a dezvoltării agroturismului.

Obiective
Creşterea şi îmbunătăţirea ofertei pentru agroturism
Descrierea proiectului
CJ Hunedoara în parteneriat cu institutiile abilitate va organiza anual o conferinţă pe tema agroturismului. Vor participa autorităţi publice
locale, reprezentanţi ai serviciilor
deconcentrate, reprezentanţi şi membri ANTREC, asociaţii şi grupuri de acţiune locale, etc. Conferinţa va pune în lumină realizările şi
experienţa acumulată în domeniul agroturismului, problemele care necesită rezolvare, soluţiile pentru stimularea dezvoltării în continuare a
agroturismului. Ulterior conferinţei se vor putea organiza unul sau mai multe ateliere de lucru, circumscrise unei problematici mai înguste care
să ia în discuţii probleme prioritare să identifice si să propună soluţii de rezolvare din sfera de competenţă a administraţiei publice locale,
judeţene şi centrale. Consiliul judeţean va prelua propunerile de intervenţii din sfera sa de competenţă şi va susţine pe lângă instituţiile şi
autorităţile competente celelalte propuneri.
Beneficii şi beneficiari:
Beneficiari vor fi furnizorii de servicii turistice dar şi comunităţile locale în ansamblul lor şi turiştii
Finanţarea:
Finanţarea se asigură de către Consiliul Judeţean.
Bugetul aproximat:
20.000 lei/an
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Perioada de implementare propusă (de la an/lună la an/lună ):
Durata este de 1zi
Anual
Document strategic de referinta :Strategia turistica a judetului Hunedoara
Nivelul 1: ospitalitate
Proiect de informare
Proiect de infrastructură
Nivelul 2: Destinaţie
Proiect de dezvoltare produs
Proiect de creare instituţii

Fişa de proiect 8
Titlul proiectului:
Participări la târguri de turism
Problema de bază (justificarea nevoii):
Potenţialul turistic al judeţului Hunedoara trebuie intens promovat . Participarea la târguri inaţionale şi internaţionale este o modalitate frecvent
folosită pentru promovarea potenţialului şi a ofertei turistice. Fiecare comuna, ce prezinta potential turistic ridicat, va fi prezenta la targ.
Obiective:
Creşterea accesibilităţii informaţiei referitoare la potenţialul şi oferta turistică a
judeţului.
Descrierea proiectului:
Participarea anuală la circa patru târguri naţionale şi patru târguri internaţionale.
Beneficii şi beneficiari:
Firme, instituţii, organizaţii care activează în domeniul turismului, turişti străini şiromâni
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Finanţarea:
Finanţarea asigură din de la bugetul judeţean şi din surse atrase în special de la
firmele din turism
Bugetul aproximat:
40.000 lei/an
Perioada de implementare propusă (de la an/lună la an/lună ):
Durata este de 3 zile
Anual
Document strategic de referinta :Strategia turistica a judetului Hunedoara
Nivelul 1: ospitalitate
Proiect de informare
Nivelul 2: Destinaţie
Proiect de dezvoltare produs
Proiect de creare instituţii
Nivelul 3: Unică experienţă
Proiect de Investigare

Fişa de proiect 9
Titlul proiectului:
Piste de cicloturism
Problema de bază (justificarea nevoii):
Există o cerere crescândă pentru piste de cicloturism. In momentul de faţă există
facilităţi minime pentru practicarea acestui sport.
Obiective:
Diversificarea ofertei turistice
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Descrierea proiectului:
Amenajarea unei piste de cicloturism pe an, în colaborare cu autorităţile locale şi parteneri privaţi din zonă.
Finanţarea:
Finanţare se asigură de la bugetul judeţean şi din surse atrase
Bugetul aproximat:
20.000 euro
Perioada de implementare propusă (de la an/lună la an/lună ):
Martie 2015 – Martie 2017
Document strategic de referinta :Strategia turistica a judetului Hunedoara
Nivelul 1: ospitalitate
Proiect de informare
Proiect de educaţie
Nivelul 2: Destinaţie
Proiect de dezvoltare produs
Proiect de creare instituţii
Nivelul 3: Unică experienţă
Proiect de Investigare

Fişa de proiect 10
Titlul proiectului:
Baza de date - fotografii ale atracţiilor turistice ale Comunei Rachitova din judeţul Hunedoara
Problema de bază (justificarea nevoii):
Nu există o bază de date cu imagini (fotografii pentru care s-a achiziţionat şi dreptul de autor) ale atracţiilor turistice din judeţ
Obiective
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Obţinerea de materiale utilizabile în campaniile de promovare a turismului
Descrierea proiectului
Se vor achiziţiona circa 300 de fotografii, realizate de fotografi profesionişti
Beneficii şi beneficiari:
Turişti străini şi români
Finanţarea:
Bugetul aproximat:
20.000 euro
Perioada de implementare propusă (de la an/lună la an/lună ):
Ianuarie 2014 – Ianuarie 2017
Document strategic de referinta :Strategia turistica a judetului Hunedoara
Nivelul 1: ospitalitate
Proiect de informare
Proiect de educaţie
Nivelul 2: Destinaţie
Proiect de dezvoltare produs
Proiect de creare instituţii
Nivelul 3: Unică experienţă
Proiect de Investigare

Intocmit: Ing. Moldoveanu Marinela I.I.
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