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1. INTRODUCERE 

 

 

 

 

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei                                                                            . 

 

Denumirea lucrării:   Plan Urbanistic General (P.U.G.) – Comuna Racu,  

      

Beneficiar:    Comuna Racu,  

    cu sediul în com. Racu, str. Principală nr.232 

 

Proiectant general:   s.c. LARIX STUDIO s.r.l. 

    mun. Gheorgheni, piaţa Libertăţii, nr. 8/A, jud. Harghita 

 

Data elaborării:   octombrie 2018, revizia 00 

 

 

 

1.2.  Obiectul lucrării                                                                                                                   . 

 

Planul Urbanistic General cuprinde analiza situaţiei existente, reglementările şi 

regulamentele locale de urbanism pentru întregul teritoriu administrativ al comunei Racu, 

delimitat conform legii, atât pentru suprafeţele din intravilan (localitatea de bază + trupuri 

izolate), cât şi cele din extravilan (terenuri agricole, forestiere, căi de comunicaţie, ape 

etc.). Elaborarea Planului Urbanistic General al comunei Racu reprezintă cadrul de 

dezvoltare în perspectivă a unităţii administrativ-teritoriale şi corelarea cu strategia de 

dezvoltare a comunei şi strategiile elaborate în cadrul planificării spaţiale a judeţului 

Harghita (PATJ, PATN).  

Planul Urbanistic General (P.U.G.) Racu are caracter de reglementare (caracter 

operaţional) şi răspunde programului de amenajare spaţială a teritoriului şi de dezvoltare 

a comunei. PUG orientează aplicarea unor politici în scopul construirii şi amenajării 

teritoriului comunei, politici ce îşi propun – între altele – restabilirea dreptului de proprietate 

şi implementarea unor noi relaţii socio-economice în perioada de integrare europeană, 

dar şi păstrarea caracteristicilor locale şi a tradiţiilor în acelaşi timp. Materializarea 

propunerilor de amenajare spaţială şi dezvoltare urbanistică reglementate prin P.U.G. se 

face în timp, în funcţie de fondurile prevăzute din bugetul propriu unităţii teritorial-

administrative de bază, în corelare cu fondurile alocate de la bugetul statului sau ale unor 

întreprinzători. 

 

1.2.1. Solicitări ale temei – program: 

 

 inventarierea şi analiza situaţiei existente şi stabilirea disfuncţionalităţilor prin:  

- cunoaşterea cât mai bună a localităţii, prin culegerea de date şi informaţii privind 

situaţia existentă şi potenţialul socio-economic al comunei; 

- reactualizarea datelor şi a planurilor, studiul relaţiilor intra- şi interurbane;  

- prezentarea critică a situaţiei existente;  

- precizarea zonelor cu riscuri naturale (inundaţii, neomogenităţi geologice, reducerea 

vulnerabilităţii fondului construit existent); 
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- inventarierea fondului construit şi identificarea zonelor cu valoare peisageră, 

ambientală/arhitecturală şi asigurarea unui cadru adecvat pentru reciclarea  fondului 

construit (upcycling) şi valorificarea moştenirii culturale; 

- studiu istoric pentru identificarea valorilor urbanistice şi arhitecturale ale comunei. 

 analiza solicitărilor depuse de locuitori pentru cuprinderea în intravilan şi propuneri 

privind dezvoltarea urbanistică/extinderea intravilanului, având la bază: 

- stabilirea direcţiilor, priorităţilor şi reglementărilor de amenajare a teritoriului şi 

dezvoltare urbanistică a comunei Racu; 

- actualizarea intravilanului comunei, pe baza datelor topografice actualizate, a 

hărţilor de risc, a studiilor avute la dispoziţie, luând în considerare evoluţia localităţii, 

tendinţele actuale, zonificarea teritoriului în funcţie de fenomenele geografice, 

analizând şi identificând posibilităţi de introducere în intravilan a acelor suprafeţe 

care corespund, fără restricţii şi fără riscuri în ceea ce priveşte posibilităţile de 

construire, terenuri proprietate ale persoanelor fizice sau juridice;  

- completarea intravilanului existent şi reconsiderarea utilităţilor, pe cât posibil în 

suprafeţe compacte care să permită uşor dotarea cu echipări edilitare, de-a lungul 

drumurilor principale care le traversează, cât şi a celor de legătură şi exploatare, în 

vederea utilizării raţionale şi echilibrate a terenurilor necesare funcţiunilor urbanistice; 

- identificarea şi evitarea zonelor cu riscuri naturale (inundaţii, neomogenităţi 

geologice, reducerea vulnerabilităţii fondului construit existent) respectiv ameliorarea 

situaţiei existente; 

- evidenţierea fondului valoros şi a modului de valorificare a acestuia în folosul 

localităţii; 

- corelarea intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spaţiului; 

- creşterea calităţii vieţii, cu precădere în domeniile locuirii, dotărilor aferente locuirii şi 

serviciilor; 

- fundamentarea realizării unor investiţii de utilitate publică; 

 întocmirea Planului Urbanistic General pentru comuna Racu, pentru asigurarea 

suportului reglementar (operaţional) pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi 

autorizaţiilor de construire; conţinând: 

- disfuncţionalităţi şi priorităţi; 

- dimensionarea amplasamentelor rezervate pentru construcţia de locuinţe în 

perspectivă, ţinând cont de posibilităţile reale de urbanizare; 

- dimensionarea amplasamentelor rezervate pentru zona industrială, ţinând cont de 

posibilităţile reale de urbanizare şi de dezvoltare economică; 

- dimensionarea amplasamentelor rezervate pentru turism şi agrement, precum şi 

identificarea spaţiilor verzi, ţinând cont de posibilităţile reale de urbanizare, strategii 

locale şi regionale; 

- instituirea zonelor de protecţie pentru monumentele istorice:  

HR-I-s-B-12701,   Situl arheologic Racu-Bogát,  

HR-I-m-B-12701.01,   Capela „Sf. Iacob şi Filip” ,   sec. XVI-XVIII, Epoca medievală şi modernă 

HR-I-m-B-12701.02,  Cetate ,     sec. II a. Chr. – I p. Chr., XVI-XVIII, Latène 

 HR-I-m-B-12701.03,  Aşezare    Hallstatt 

 HR-I-m-B-12701.04,  Aşezare    Epoca bronzului, Cultura Wietenberg 

HR-I-s-B-12702,   Cetatea Pogányvár (Cetatea Păgânilor) 

 HR-I-m-B-12701.01,  Cetate,    sec. XII-XIII, Epoca medievală timpurie 

 HR-I-m-B-12701.01,  Cetate,    sec. II a. Chr. – I p. Chr., XVI-XVIII, Latène 

HR-II-m-B-12936,  Capela romano-catolică „Sf. Filip şi Iacob”, sec. XVI-XVIII, 1725 
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HR-II-m-B-12937,  Conacul Cserei, cu poarta de piatră  1667, transformat 1935 

HR-II-a-A-12938,  Ansamblul bisericii rom.-cat. „Sf. Maria Mică”, sec. XIV-XIX 

HR-II-m-A-12938.01,  Biserica catolică. „Sf. Maria Mică”,  sec. XIV-XVIII 

HR-II-m-A-12938.02,  Incinta fortificată, cu capela  sec. XVII, 1827 

HR-III-m-B-13017,  Monument comemorativ al eroilor căzuţi în primul război 

mondial, 1940 

- instituirea zonelor de protecţie pentru siturile arheologice:  

85671.01 Situl arheologic de la Gârciu-Kút-hát. La poalele SE al dealului 

Kőd, la 450 m nord de localitatea Gârciu, la limita comunei 

Racu, în vecinătatea sud-sud-vestică a carierei de piatră de la 

Văcăreşti, lângă valea seacă numită Havas-oldal gödre, pe 

malul drept al pârâului Rákos (Racu), la 670 m. Hallstatt, Latène 

85671.02 Aşezarea din epoca migraţiilor de la Gârciu-Rákos martja. Pe 

câmp, la 300m sud de localitatea Gârciu, pe malul nordic al 

lacului format în balastiera abandonată, pe malul drept al 

pârâului Racu (Rákos), afluent stâng al râului Olt. Epoca 

migraţiilor / sec. III-IV 

85671.03 Aşezarea din epoca migraţiilor de la Gârciu-Kövecses. Situl se 

află la sud-est de partea nord-estică a localităţii Gârciu, în 

spatele şurelor, între acestea şi staţia de sortare a pietrişului, pe 

malul drept al pârâului Racu (Rákos), afluent stâng al râului Olt. 

Epoca migraţiilor / sec. III-I V 

85662.01  Situl arheologic de la Racu - Dealul Bogat. la intrarea în Racu 

spre Gheorgheni, pe malul drept al Oltului. Epoca medievală, 

Neolitic, Hallstatt, Epoca romană, Epoca bronzului, Latène / sec 

XVIII, 203 - 223.  

85662.02 Fortificaţia de la Racu - Cetatea Păgânilor. la NV de sat, malul 

stâng al pârâului Cetăţii. Latène, Epoca medievală, Neolitic / 

sec. II a. Chr.- I p. Chr, sec. XI – XII.   

85662.03 Biserica romano-catolică de la Racu. Epoca medievală / sec 

XIII   

85662.04 Aşezarea dacică de la Racu - Dealul cu terase. la aprox. 500 

de m nord-vest de Câmpul Cetăţii; terasă înaltă a Oltului. 

Latène / sec. I a. Chr -I p. Chr 

85662.05 Descoperiri preistorice la Racu. Epoca bronzului, Neolitic. 

85662.06 Aşezarea medievală de la Racu-Donát-kert. Situl se află pe 

prima terasă de pe malul stâng al Oltului, la marginea sudică a 

localităţii Racu, dincolo de calea ferată Siculeni-Mădăraş. 

Epoca medievală / sec. XIII 

85662.07 Situl arheologic de la Racu-Ignác útnál. La est de localitatea 

Racu, la sud de localitatea Gârciu, pe malul stâng al pârâului 

Racu, vizavi de vechea balastieră, pe o suprafaţă de cca. 600 

m de-a lungul pârâului. Preistorie, Epoca migraţiilor / sec. III-IV 

 

- marcarea zonelor de protecţie pentru cimitir,   

- clarificarea relaţiilor cu  zonele Natura 2000: 
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ROSPA 0034 - Depresiunea şi Munţii Ciucului,  

ROSCI 0090 - Harghita Mădăraş,  

ROSCI 0323 - Munţii Ciucului,  

- marcarea zonelor de protecţie a căii ferate, a  liniilor electrice, a zonelor de protecţie 

sanitare etc.; 

- corelarea propunerilor privind protecţia mediului cu prevederile legale, cu Planul 

Local de Acţiune Pentru Mediu, respectiv cu Planul Judeţean de Gestionare a 

Deşeurilor al Judeţului Harghita; 

- propuneri şi reglementări urbanistice; 

- obiective de utilitate publică şi circulaţia terenurilor; 

- echiparea tehnico-edilitară; 

- structurarea Regulamentului Local de Urbanism pentru localitate şi trupurile 

componente ale localităţii, ierarhizarea informaţiilor şi a datelor. 

 

 

1.2.2. Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţii, iniţiat şi aprobat de consiliul 

local 

 

Comuna Racu îşi propune la nivel strategic să atingă un anumit grad de competitivitate a 

economiei, să îmbunătăţească calitatea locuirii, să crească calitatea generală a vieţii 

locuitorilor comunei în acord cu principiile dezvoltării durabile. Paralel cu întocmirea 

prezentului P.U.G. s-a elaborat o "Strategie de Dezvoltare 2016-2020” pentru Comuna 

Racu care a fost aprobat cu HCL nr. 59/2015. Strategia a fost realizată  de GAC- Centrul 

de Cercetări regionale şi Antropologice.  

Strategiile cu câţiva ani în urmă vorbeau de dezvoltarea durabilă. Însă pentru dezvoltare 

durabilă este nevoie de creştere. Iar ceea ce ne arată statisticile: părăsirea zonei de către 

tineri, îmbătrânirea populaţiei, lipsa de investiţii şi de industrializare etc. permit 

deocamdată necreșterea, sau o constrângere responsabilă, care să asigure o calitate a 

vieţii, prin care ulterior zona poate să se înscrie pe un traseu al dezvoltării durabile. Pentru 

acest lucru, în general este nevoie de : 

 menţinerea populaţiei şi creşterea nivelului de trai al acestuia; 

 crearea de noi locuri de muncă; (crearea de noi locuri de muncă este înţeles şi 

coordonat împreună cu menţinerea populaţiei locale, cele două lucruri fiind în 

sinergie, întrepătrundu-se); 

 îmbunătăţirea aspectului (r)urban al localităţii; 

 diversificarea economiei locale; 

 protecţia mediului înconjurător. 

 conştientizarea necesităţii de conservare/protejare a peisajului cultural, ca resursă 

parţial regenerabilă (patrimoniul construit fiind deja o resursă neregenerabilă, iar în 

cazul peisajului, translatarea zonelor de fâneţe, păşuni, forestiere conduce la pierderea 

diversităţii biologice foarte ridicate) şi valorificarea peisajului cultural; 

 stimularea industriei alimentare, extractive  şi de prelucrare a lemnului, precum şi a 

soluţiilor şi a capacităţilor energetice; 

 dezvoltarea agriculturii; 

 dezvoltarea infrastructurii comunale şi a infrastructurii specifice industriei şi agriculturii; 

 dezvoltarea turismului; 

 dezvoltarea socio-culturală. 
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În contextul general de mai sus,  acţiunile definite în strategia de dezvoltare a comunei 

sunt  axată pe următoarele priorităţi:  

 dezvoltarea economiei locale şi lărgirea ocupării forţei de muncă;  

 fundamentarea economiei solidare, respectiv sociale; 

 dezvoltarea şi aplicarea modelului de valorificare a produselor locale; elaborarea şi 

operarea programului „Tânărul Gospodar” (formare, practici inovatoare, structură 

locală pentru rezolvarea sarcinilor locale, suport logistic, sarcini de marketing); 

 introducerea agriculturii ecologice în comună / utilizarea peisajului cultural; 

 înfiinţarea micilor întreprinderi / afaceri, dezvoltarea serviciilor; 

 promovarea în rândul localnicilor şi realizarea colectării selective a deşeurilor; 

 desfiinţarea depozitelor ilegale de deşeuri; 

 demararea uni program de protecţie şi managementul mediului; 

 „fructificarea” rezervaţiilor Natura 2000; 

 reglarea relaţiilor cu albiile pârâurilor , inclusiv plantări de copaci; 

 reabilitarea şi protejarea drumurilor de câmp şi celor forestiere, cu valorificare agricolă 

şi turistică. În mod prioritar, reabilitarea reţelei de drumuri de câmp care înlesnesc 

procesul de modernizare a agriculturii, respectiv întreţinerea periodică a drumurilor 

forestiere; program de management forestier; 

 dezvoltarea unui traseu velo (spre pădure, în scop turistic şi recreativ); 

 programul de reabilitare a drumurilor din satele Racu, respectiv Gârciu, inclusiv 

reabilitarea porţiunilor necesare dintre drumurile reabilitate şi cele nereabilitate; 

 reabilitarea spaţiilor publice din comună; 

 realizarea trotuarelor; 

 eliminarea treptată a LEA  prin schimbare în LES; 

 reabilitarea şcolii centrale din Racu, respectiv a şcolii din Gârciu; 

 reabilitarea grădiniţelor din Racu şi Gârciu; 

 realizarea sinergiei dintre programele culturale, de protecţia mediului şi programele 

turistice. Dezvoltarea şi operarea unui serviciu de ghid turistic nu doar pentru grupuri, ci 

şi individual;  

 dezvoltarea imaginii localităţii; 

 dezvoltarea programelor turistice oferite de comună. Realizarea unei concepţii 

turistice la nivel comunal, respectiv microregional. Realizarea şi operarea unui centru 

de logistică turistică. Elaborarea unei practici speciale şi unice în domeniul ospitalier, 

care se adresează în primul rând turiştilor care sosesc în grup. Realizarea unei hărţi / 

unei baze de date cu posibilităţile de cazare existente în comună, sau chiar la nivel 

micro-regional; 

 controlul traficului în localităţile comunei. Localitatea este traversată de drumuri 

aglomerate, traficul local pentru pietoni şi turişti necesită reglementări locale; 

 dezvoltarea şi sprijinirea vieţii sportive locale; 

 includerea voluntariatului în procesul de dezvoltare locală; 

 protecţia clădirilor valoroase din punctul de vedere al comunei (clădiri vechi, 

frumoase) 

 crearea unui cadru adecvat şi clar, de reglementare pentru renovarea şi construcţia 

clădirilor / caselor; 

 sprijinirea activităţilor / echiparea pompierilor locali / fondul construit tradiţional, ţesutul 

tradiţional înseamnă risc de incendiu, sunt necesare măsuri compensatorii;   

 programul de reabilitare „Poartă Familială”. Este un program de păstrare a imaginii 
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localităţii şi de protecţie a patrimoniului construit, în idea de a păstra modul de viaţă 

tradiţională prin structura curţilor. Cu acordul proprietarilor, curţile respective pot fi 

integrate în procesul turismului. 

 programul de dezvoltare a imaginii străzii – este un program de păstrare a imaginii 

localităţii şi protecţia patrimoniului construit. Lângă reabilitare, este un program de 

formare a suprafeţei, precum şi evidenţiere / povestire  a istoricului străzii, cu 

dezvoltarea „punctelor de oprire”. Programul poate fi integrat în programele turistice; 

 programul de mobilier stradal. Se consideră că mobilierul stradal unic este un element 

obligatoriu pentru destinaţiile turistice;  

 dezvoltarea  unei case rurale interactive / unei case-muzeu / colectarea tradiţiilor, 

valorilor  / organizarea de expoziţii conexe în acest spaţiu / prezentare interactivă / 

orientare spre interfaţă WEB. Această casă a tradiţiilor va fi parte integrantă a 

turismului local; 

 realizarea şi valorificarea unui loc memorial local (personalităţi, evenimente, clădire, 

statui) ; 

 sprijinirea schimbării funcţiei clădirilor agricole scoase din uz (şure); 

 programul de management al evenimentelor şi a manifestărilor locale; 

 consolidarea identităţii micro-regionale / consolidarea identităţii culturale locale; 

 realizarea unei drum regional de centură / obiectiv comun în microregiunea Bogát 

(prin colaborări inter-municipale); 

 înfiinţarea unor unităţi comune de servicii prin colaborări inter-municipale; 

 coordonarea dezvoltărilor infrastructurale inter-municipale; 

 investiţii locale pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor de etnie rromă; 

 realizarea unor săli multifuncţionale pentru evenimente de anvegură diferită 

(50,100,200 de persoane); 

 reabilitarea Căminelor Culturale din Gârciu  şi din Racu; 

 

 

1.2.3. Ediţii anterioare ale PUG, modificări sau completări necesare 

 

P.U.G. anterior a fost elaborat de s.c. Arhitectura s.r.l. Miercurea-Ciuc, a fost aprobat cu 

Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2005, actualizat prin HCL 38/2017, respectiv 32/2018.  

Este un PUG la standardele vremii respective, fără nuanţarea situaţiei din teren, netratând 

detaliile specifice rezultate din munca de pe teren. Mai jos enumerăm diferenţele în 

procesul de elaborare a noului P.U.G. faţă de cel existent: 

 noul PUG este realizat pe suport digital, poate fi consultat pe site-ul comunei, asigurând 

astfel o transparenţă mărită; 

 limita intravilanului propus este trasată cu respectarea limitelor de proprietate, se evită 

tăierea în două a terenurilor, evitând parcelele cadastrale cu o parte în intravilan şi cu 

o parte în extravilan;  

 se acordă o atenţie deosebită privind păstrarea ţesutului rural foarte valoros, astfel: 

- parcelarul şi evoluţia parcelarului  sunt determinante în delimitarea unităţilor teritoriale 

de referinţă (U.T.R), pentru stabilirea limitelor U.T.R.-urilor şi a reglementărilor urbanistice.  

- rămân construibile parcelele istorice, tradiţionale pentru zona rurală din Secuime, 

precum şi parcelele care în momentul parcelării au respectat legislaţia în vigoare din 

momentul parcelării.  
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- se păstrează aspectul dispersat a trupurilor - cu excepţia satului propriu zis, care este o 

aşezare mult mai compactă decât majoritatea satelor din Secuime, datorită ocupaţiei 

de minerit al locuitorilor în decursul evului mediu. 

 este specificată metodologia eliberării C.U., în sensul că sunt specificaţi paşii care vor 

urmaţi, tocmai pentru a nu pierde valorile locale. În acest sens sunt delimitate foarte 

clar diferitele zone de protecţie, valorile propuse spre protejare etc. 

 la baza elaborării, ca studiu de fundamentare, s-a realizat un studiu istoric şi un studiu 

de analiză a valorii imaginii rurale. Peisajul cultural, respectiv valorile arhitecturale şi 

ambientale stabilite prin studiul de analiza imaginii rurale se propun declarate 

moştenire culturală prin hotărâre a Consiliului Local. Astfel, prin viitoarele dezvoltări este 

obligatoriu: 

- păstrarea şi utilizarea tuturor elementelor existente cu valoare ambientală; 

- păstrarea şi dezvoltarea elementelor care ajută la păstrarea relaţiei cu apa (pârâul 

Mădăraş, râul Olt); păstrarea aspectului tradiţional al malurilor unde acest lucru nu a 

fost distrus; 

- „repararea” sau estomparea intervenţiilor nefericite în ţesutul rural şi în imaginea rurală 

valoroasă a comunei („neutralizarea” caselor, a porţilor şi a gardurilor stridente prin 

schimbarea culorilor vii a pereţilor şi învelitorilor cu culori pastelate şi prin folosirea 

materialelor naturale într-o formă naturală, prin mascarea caselor de dimensiuni mari); 

unde este posibil, chiar îndepărtarea elementelor stridente; 

- raportarea  noilor construcţii la cele mai apropiate case existente cu valoare 

ambientală prin volumetrie, proporţii, materiale şi poziţionare faţă de stradă; 

- păstrarea vegetaţiei înalte existente (copacilor înalţi şi a rândurilor de copaci), precum 

şi extinderea şi înlocuirea treptată a acestei vegetaţii înalte pe curs de îmbătrânire; 

- păstrarea panoramelor valoroase şi împiedicarea blocării perspectivelor valoroase; 

 Ţinând cont de scara locului, noul PUG permite dezvoltarea microîntreprinderilor şi a 

industriei mici în condiţiile actuale ale comunei, cu înscrierea în sit a acestor dezvoltări. 

În cazul investiţiilor mari, propune o analiză deosebită şi scoaterea funcţiunii din zonele 

de locuit. 

 

 

1.3. Studii de fundamentare / documentare                                                                                                               

 

 suportul topografic al PUG – Documentaţie de reambulare topografică, realizată de 

Topo Cad Construct, Mădăraş 

 studiu geotehnic şi hidrogeologic realizat de Geo-Tech srl. 

 studiul istoric, cu zone protejate construite,  realizat de s.c. Larix Studio s.r.l.  +Atelier 2; 

 planul de management al riscului la inundaţii / Administraţia Bazinală de Apă Olt 

(http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2016-03-01_PMRI_Olt_SEA.pdf) ; 

 strategia regională de dezvoltare a Regiunii Centru;  

 Strategie de Dezvoltare 2016-2020” pentru Comuna Racu care a fost aprobat cu HCL 

nr. 59/2015. Strategia a fost realizată  de GAC- Centrul de Cercetări regionale şi 

Antropologice.  

 date statistice şi evidenţe de la Direcţia Judeţeană de Statistică Harghita 

 planul urbanistic general actual al comunei Racu;  

 planul de amenajare a teritoriului judeţean - PATJ Harghita; 

 planul de amenajare a teritoriului naţional - PATN; 

 Planul Urbanistic Zonal Munţii Harghitei 
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 baza de date  Natura 2000; 

 lista monumentelor istorice judeţul Harghita / LMI 2015; 

 repertoriul arheologic naţional (ran.cimec.ro) ; 

 prima, a doua şi a treia ridicare topografică a imperiului austro-ungar, harta militară 

maghiară din 1941 

 legislaţia în vigoare aplicabilă acestui domeniu; 

 date, proiecte, planuri şi evidenţe puse la dispoziţie de Comuna Racu în domenii ce 

privesc dezvoltarea localităţii, inclusiv strategia de dezvoltare  realizată de Aquaprofit 

s.r.l. M-Ciuc;  
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 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 

 

 

2.1. Evoluţie                                                                                                                                  . 

 

 

2.1.1. Date generale 

 

Reşedinţa de comună:    Racu 

Număr total aşezări componente:  2 

Populaţia totală stabilă (  2011/ 2002)  1587 / 1607  locuitori 

Suprafaţa totală comună :  4653,41 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comuna Racu pe harta României şi pe harta judeţului Harghita / captură Wikipedia. 

 

Comuna Racu (în ungureşte „Csíkrákos”, uzual „Rákos”) se situează în partea centrală a 

judeţului Harghita, în Depresiunea Ciucului, la poalele estice ale Munţilor Harghitei şi la 

cele vestice ale Munţilor Ciucului, în bazinul hidrografic superior al râului Olt.  

Coordonatele aşezării sunt: 46o27’07’’N,  25o 41’16’’E.  

 

Comuna este alcătuită din două sate contopite , Racu şi Gârciu. Satul Racu s-a dezvoltat 

în lungul  râului Olt, paralel cu aceasta, şi se sprijină pe drumul naţional/drumul european 

DN 12/E578  (Chichiş - Topliţa).  Gârciu are o dezvoltare perpendiculară pe satul Racu, 

fiind întins în lungul drumului judeţean DJ 124 („drumul bisericii”- cum îl denumesc 

localnicii), care face legătura cu Văcăreşti (în maghiară Csíkvacsárcsi), respectiv 

Mihăileni (ungureşte: Csíkszentmihály), şi mai departe, spre Moldova. Practic comuna se 

află la intersecţia drumului comercial de-a lungul Oltului şi a Mureşului cu una din 

variantele drumului de legătură cu Moldova. Gârciu s-a dezvoltat paralel cu pârâul Racu. 

 

Atât  DN 12/E578  (Chichiş-Topliţa) cât şi  linia de cale ferată Brașov-Deva traversează 

localitatea.  Pe DN12 12/ E578, comuna se află la 9 km. distanţă (spre Nord) de 

municipiul Miercurea Ciuc (reşedinţa de judeţ), respectiv la 51 km de Municipiul 

Gheorgheni.  Aşezarea formată din două sate este alcătuită din două zone diferite (din 

punct de vedere morfologic), şi anume: 

 o zonă foarte compactă tip zecimi, în cazul satului  Racu.  

 o zonă cu fundături, în cazul satului Gârciu.   

https://ro.wikipedia.org/wiki/Depresiunea_Ciucului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Harghita
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Ciucului
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN12
https://ro.wikipedia.org/wiki/Miercurea_Ciuc
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 Restul comunei se caracterizează printr-un ţesut rural dominat de parcele paralele, 

înguste, tip pieptăn. 

Este interesant, că structura alveolară a zecimilor de regulă conţine şi fundăturile, iar aici 

găsim clar o aşezare din structuri alveolare/tentaculare la Racu şi una clară, cu fundături, 

la Racu. Harta de mai jos, capturată de mapire.eu şi prelucrată ilustrează această 

situaţie. Poate că statutul locuitorilor din acea vreme  (liberi sau iobagi) stă la baza 

acestei diferenţieri, cunoscut fiind că după răscoalele secuieşti din 1562, 1595-96 o bună 

parte a secuimii îşi pierde privilegiile, devenind iobagi. Unii chiar din propria voinţă, 

nemaisuportând cumulul de impozitare şi cheltuielile necesare procurării / întreţinerii 

armamentului şi a cailor necesare pentru grăniceri. 
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Comuna Racu se învecinează cu următoarele localităţi: 

 N, N-E:  Comuna Mădăraş 

 E:  Comuna Mihăileni (N-E) + Comuna Frumoasa; 

 S:  Oraşul Vlăhiţa + Comuna Siculeni; 

 V:  Comuna Zetea; 

 S-V: Comuna Căpâlniţa (pe o porţiune foarte mică). 

   

 

2.1.2.  Aşezările în oglinda izvoarelor scrise. Atestări documentare. 

 

Racu în oglinda izvoarelor scrise 

 

1333-1334: Prima atestare documentară a satului / de fapt a preotului bisericii Racu, pe 

lista dijmelor papale. La data respectivă a existat deci o aşezare cu biserică 

parohială şi foarte probabil, aşezări subordonate parohiei, nemenţionate în 

document. În cursul epocii medievale această jurisdicţie eclezială a rămas 

neschimbată, parohiei bisericii din Racu dedicat Fecioarei Maria  (în latină: 

Nativitas Beatae Mariae Virginis, în maghiară Kisboldogasszony) au aparţinut 

satele Racu (m: Rákos), Gârciu (m: Göröcsfalva), Văcăreşti(m: Vacsárcsi), 

Siculeni (m: Madéfalva). 

 

1567: Pe lustra (listă de impozite) din acest an localitatea  apare cu denumirea de 

„Rakos ffalwa …….48”, cu 48 de porţi (unităţi/loturi impozabile) 

 

1569: O enumerare a primorilor (nobililor, cu armament asemănător cavaleriei 

grele) şi primipililor (strat din nobilimea colectivă a secuilor, care participa 

călare la lupte şi avea armamentul dezvoltat adaptat la cerinţele cavaleriei 

uşoare) aminteşte din Rakosfalwa mai mulţi localnici: Barabas Georne, 

Ferencz Janus, Kelemen Peter, Mathe Mjhalne, Mezej Peter, Mezeij Mjklos, 

Inche  Georgj, Mezeij Mijhal, Georgj Andrasne, Benkew Damokos, Kazonj 

Peter, n. Benkew Istuan, Pal Marton, Balas Ferencz, Chjazar Balas, Istuan 

Imreh, Bartho Janus, Both Andrasne. Menţionez că amintirea unor femei în 

acest context se datorează faptului că în cazul în care nu a mai existat 

moştenitor pe filieră masculină, statutul de nobilime la secui era moştenit pe 

linie genealogică feminină. 

 

1570: Este menţionat notarul din sat (franciscus  literatus Incze de Rakosfalwa). În 

documentele din acest an apar şi alţi săteni (Rakos-i Mezey Miklós, Péter şi 

Mihály, respectiv  Amadefalwa-i Mezey János, nobiles et agiles), care 

primesc donaţii pentru posesiunile din Rakkosffalwa, Georechifalwa, 

Zepwyszfalwa (Racu, Gârciu, Frumoasa). 

 

1575: Principele Transilvaniei avea cea mai mare posesiune în Rákosfalva, cei de 

aici au plătit 20 de forinţi după 40 de loturi (Czikó Illés 1,50 forinţi, Barlabás 

Imre 1,50 forinţi, Gerén Jánosnak 0,50 forinţi). 

 

1602: 56 de persoane au depus jurământ împăratului austriac. 
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1614: Lustra principelui Transilvaniei consemnează un număr de 126 de capete de 

familii, fără cei din Gârciu (23 de capete ) şi Văcăreşti (126 capete). 

 

Gârciu în oglinda izvoarelor scrise 

 

1567: Gârciu apare pe lustra sin 1567 cu 21 de porţi, (Gerechijffalwa… 20/vna 

Relaxata ad hamor) – menţiune ceea ce face referite şi la forja din satul 

vecin, Mădăraş, secuii arondaţi acestei centru de fierărie fiind scutiţi de 

impozite (şi de serviciul militar). 

1569: Sunt amintite doi primipili (Georeochfalwa. Zaz Dauit judex Layar Janus). 

Ceilalţi din sat probabil iobagi, în sat fiind şi alţi posesori din satele învecinate, 

conform datelor. 

 

1576: Se pare că Principele Transilvaniei deţinea mai mult ca sigur 18 moşii 

(Georechfalva Illustrissimi Principis 9 fl.)  

 

1614: Pe baza celor 23 capete de familii de pe lustra principelui Bethlen Gábor / 

Gabriel Bethlen,  Gârciu era una dintre cele mai mici sate din zonă. 

 

 

 

2.1.2.  Apartenenţa comunei la structurile administrative. 

 

În evul mediu, satul era parte componentă a Scaunului Ciuc. 

Din anul 1762 până în 1851, bărbaţii apţi de luptă erau sub comanda General Comando 

al Imperiului Habsburgic, iar cealaltă parte a locuitorilor se aflau în continuare sub 

administraţia Scaunului. Începând cu anul 1876  satul a aparţinut de Comitatul 

Ciuc din Regatul Ungariei, apartenenţă care se încheie în anul 1920, odată cu 

semnarea Tratatului de la Trianon. În perioada interbelică, Racu face parte din judeţul 

Ciuc. După cel de-al doilea război mondial localitatea aparţine regiunii Stalin (1950-1952), 

şi cu reorganizarea acestuia în 1952 rămâne parte componentă a  Regiunii Autonome 

Maghiare. Odată cu reorganizarea teritorială din 1960 rămâne sub administraţia Regiunii 

Mureş-Autonomă Maghiară (1960-1968), făcând parte din Raionul Ciuc. După 1968 

localitatea aparţine de judeţul Harghita, fiind parte componentă a comunei Siculeni, de 

care se desprinde în 2004. 

 

 

2.1.3.  Aşezarea în oglinda hărţilor istorice. 

 

Este foarte interesant faptul că această comună păstrează şi astăzi mărimea aşezării din 

secolul XVIII –adică localitatea faţă de situaţia de atunci practic nu s-a mai extins. În 

continuare prezentăm hărţile istorice, suprapuse cu situaţia actuală. Există un mic decalaj 

pe prima ridicare topografică, ce se datorează faptului că această primă hartă nu este 

chiar atât de exactă din punct de vedere topografic, iar diferenţele pot fi explicate prin 

metodele mai puţin dezvoltate ale cartărilor din acela vreme. Cea de a doua ridicare 

topografică este elocventă în acest sens, practic situaţia de atunci se suprapune identic 

cu situaţia de azi. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1762
https://ro.wikipedia.org/wiki/1851
https://ro.wikipedia.org/wiki/1876
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comitatul_Ciuc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comitatul_Ciuc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comitatul_Ciuc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regatul_Ungariei
https://ro.wikipedia.org/wiki/1920
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tratatul_de_la_Trianon
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Ciuc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Ciuc
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Prima ridicare topografică (1763-1787) a Imperiului Habsburgic / suprapunerea cu harta actuală. 

Capturi mapire.eu 
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   Racu    Gârciu     Văcăreşti 

A doua  ridicare topografică (1806-1869) a Imperiului Habsburgic/ suprapunerea cu harta actuală. 

Capturi mapire.eu 
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Prima ridicare topografică a Imperiului Habsburgic (1763-1787).↑  A doua  ridicare topografică a Imperiului Habsburgic (1806-1869).↑ 

 
A treia ridicare topografică, din timpul dublei monarhii  (1869-1887).↑  Ridicarea topografică a Regatului Maghiar  (1806-1869).↑ 

 
Harta militară maghiară din 1941↑                                                             Ortofoto recent 

Comuna în oglinda hărţilor istorice, respectiv situaţia de azi pe ortofoto. 

Capturi mapire.eu 
 

În studiul istoric este detaliat evoluţia localităţii.  

 

2.1.3.  Date privind evoluţia în timp a unităţii teritorial-administrative ce face obiectul PUG 

– în oglinda recensămintelor, începând din anul 1850 

 

Anul 

 

Locuitori  Racu  

/ capete 

Locuitori Gârciu / 

capete 

Total  

locuitori 

1850 1229 436 1665 

1857 1271 477 1748 

1869 1184 469 1653 

1880 1200 474 1674 

1890 1203 439 1642 

1900 1436 483 1919 

1910 1604 474 2078 
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1930 1369 536 1905 

1941 1473 593 2066 

1992 1166 449 1615 

2002 1066 479 1517 

2011 1128 479 1607 

 

 

2.1.3. Caracteristici semnificative ale teritoriului şi localităţilor, repere în evoluţia spaţială a 

localităţilor. 

 

Localitatea face parte din zona secuimii, ca atare se poate caracteriza prin organizarea 

tradiţională în zecimi a satelor, unde iniţial insule de gospodării vaste (ulterior subîmpărţite) 

erau amplasate de-a lungul unui pârâu. Parcelarul foarte caracteristic al zecimilor se 

citeşte clar, fiind vorba de un parcelar „întâmplător”, care se închide foarte bine spre 

exteriorul insulei. În interior limitele erau fost fixate după nevoi dar cu asigurarea unui 

acces pentru fiecare lot.  

De regulă, după cursul apei putem diferenţia zecimea de jos (Alszeg) şi zecimea de sus 

(Felszeg). Uneori puteau fi înfiinţate şi alte zecimi, ca de exemplu: zecimea de mijloc, sau 

zecimi denumite după numele unor mari familii. Această modalitate de ocupare a 

teritoriului se poate înţelege pe de o parte prin prisma organizării tradiţionale militare a 

secuilor, pe de altă parte această soluţie este una practică în sensul limitării riscului în 

cazul incendiilor, casele din zonă fiind din lemn şi acoperite cu paie, şiţă, ulterior 

scândură. De multe ori, când a ars una dintre zecimi, locuitorii s-au mutat temporar la 

rudele/cumnaţii din cealaltă zecime şi au reconstruit zecimea pierdută, dacă au 

considerat că merită.  În caz contrar au realizat o zecime nouă, deseori cu denumirea 

schimbată. În cazul pierderilor mari avem situaţii în care  s-a reconstruit satul, pe un loc 

nou, primind denumirea de "sat nou". 

Din motive bine de înţeles, biserica uşor fortificată era situată în afara zonei de locuit, pe 

de o parte fiind vizibil terenul din jur(din considerente de apărare), pe de altă parte 

incendiile din sat nu periclitau construcţia bisericii. 

Situaţia din Racu respectă în linii mari scenariul de mai sus. Astfel în partea mai veche  a 

satului Racu găsim Felszeg (zecimea de sus), în partea nordică a aşezării, mai în aval 

(după cursul Oltului) este Alszeg (zecimea de jos), cu structura caracteristică a zecimilor. 

În schimb, la Gârciu nu avem aceste denumiri, se schimbă şi structura ţesutului rural, 

fundăturile devin caracteristice. La Gârciu, zona cunoscută ca „Faluköze” (mijlocul 

satului) prezintă vag, dar nu convingător caracteristicile zecimilor.  O posibilă explicaţie a 

diferenţei dintre Racu şi Gârciu poate fi faptul, că aceasta din urmă apare mai târziu în 

izvoarele scrise, iar la acea vreme majoritatea locuitorilor din Gârciu fiind iobagi al 

principelui.  

 

 

2.1.4. Evoluţia localităţii după 1990. 

După 1989, în imaginea tradiţională a satului s-a produs o ruptură (mult mai mare decât 

dauna provocată de casele impuse în anii 1980, de planimetrie pătrată, obligatoriu cu 

etaj): pe locurile caselor tradiţionale au apărut multe construcţii mari şi străine zonei.  

Ferma agricolă în bună parte a fost abandonată.   
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2.2. Elemente ale cadrului natural                                                                                             . 

 

2.2.1. Caracteristicile reliefului 

Formele de relief obiectiv determinate, legate între ele prin raporturi de poziţie şi geneză 

compun structura morfologică a teritoriului. Culoarul depresionar Giurgeu-Ciuc apare ca 

o zonă de discontinuitate geografică datorită mişcărilor tectonice care au fracturat 

fundamentul cristalin, apoi a erupţiilor vulcanice care au barat la vest zona şi îngustării 

văilor Mureşului şi Oltului în bazinele de acumulare ale Giurgeului şi Ciucului, după 

retragerea mării pliogene. Toate au dus la crearea actualului relief tipic intracarpatic, cu 

o serie de culmi montane (Călimani, Gurghiu, Harghita, Ciomatu, Ciuc, Hăşmaşu şi 

Giurgeu) care închid la interior o zonă coborâtă (600-850m), alungită pe direcţia nord-

sud, compartimentată în două sectoare depresionare: Giurgeu şi Ciuc. Acest areal 

geografic se individualizează prin treptele morfologice clasice: crestele montane, 

versanţii, piemonturile, terasele şi luncile râurilor, de unde decurg procese şi fenomene 

fizico-geografice şi umano-geografice (climatul, reţeaua hidrografică, învelişul vegetal şi 

edafic, activităţile umane, potenţialul geodemografic, structura aşezărilor, etc.).  

Depresiunea Ciucului este fragmentată în trei compartimente cu altitudini scăzând de la 

nord la sud: Ciucul superior, Ciucul de mijloc şi Ciucul inferior. Insula de magmatite de la 

Racu separă Ciucul superior de cel de mijloc, iar pragul de la Jigodin format din fliş şi din 

andezite desparte Ciucul mijlociu de cel inferior. Comuna Racu este situată la limita 

Ciucului superior, respectiv Ciucul de mijloc. Relieful depresiunii Ciucului superior este 

alcătuit din piemonturi, terasele şi lunca Oltului, altitudinea medie fiind de 650-700 m. În 

afara factorilor tectonici şi a activităţii vulcanice, la crearea aspectului morfologic actual 

al Depresiunii Ciucului superior a contribuit în mare măsură şi reţeaua hidrografică a 

Oltului, a cărui proces de eroziune a accentuat caracterul de depresiune. 

Afluenţii Oltului au cursuri relativ scurte şi o orientare generală est-vest. Morfologia văilor 

reflectă alcătuirea litologică diferită a formaţiunilor care intră în formarea zonei. Astfel, 

văile săpate în formaţiunile cristaline sunt largi şi adânci, iar cele care traversează 

complexul vulcanogen-sedimentar sunt scurte şi puţin adânci. 

Pe latura estică a depresiunii apar calcarele şi dolomitele pânzei de Hăşmaş cu platouri 

structurale înalte, ca platoul Hăşmaşul Mare şi Öcsém, având altitudinea cea mai ridicată 

Hăghimaşul Mare 1792 m şi Piatra Ascuţită 1707 m. Aceste platouri se termină către est 

printr-un abrupt prelung cu contur foarte sinuos. Flancurile vestice şi estice ale sinclinalului 

Hăghimaş, cu apariţii de şisturi cristaline generează culmi şterse (800-1400 m). Pe acest 

ansamblu structural al reliefului, datorită frecvenţei mari a rocilor calcaroase, s-a dezvoltat 

un relief carstic foarte bogat atât în forme de suprafaţă (lapiezuri, doline, polii, uvale) cât 

şi cele subterane. 

Pe marginea vestică a depresiunii aflorează produsele activităţii eruptive din lanţul 

vulcanic Călimani - Gurghiu - Harghita. Munţii Harghita, alcătuiţi exclusiv din roci 

aparţinând eruptivului neogen au înălţimi de până la 1801 m, iar Munţii Ciucului, 

aparţinând zonei flişului intern al Carpaţilor Orientali, au altitudini de până la 1496 m. 
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Elementele cadrului natural sunt foarte prezenţi, capetele străzilor fiind închise vizual de 

munţii de la perimetrul depresiunii – uneori chiar ca nişte perspective   controlate. O altă 

prezenţă marcantă de peisaj este oferită de deschiderile în zonele neconstruite către 

muntele Şumuleu. 
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Din moment ce  urcăm la una dintre cele două monumente istorice situate pe deal 

(capela Sf. Iacob şi Filip, respectiv biserica romano-catolică din Gârciu) – peisajul devine 

dominant. Peisajul din Racu raportat la întreaga Depresiune a Ciucului este un 

exemplu elocvent a peisajului cultural din Secuime.  Aşezarea este înconjurată -

"concentric", plecând de la grădinile de după şuri- de ogoarele, de fâneţuri şi de 

păşuni  situate la poalele munţilor împădurite, iar linia şerpuitoare a Oltului, 

mărginit de vegetaţia specifică a zonelor inundabile.  

Respectând tradiţia istorică, biserica din Gârciu este uşor distanţată de sat, pe 

deal, iar vis-à-vis, pe dealul Bogát striat de terasamente găsim capela. 

Peisajul este punctat de troiţe, şi sunt locuri de unde se deschide o perspectivă 

frumoasă controlată sau necontrolată spre muntele sfânt al secuilor, Şumuleu. 

Peisajul "organic" este tăiată în două de linia dreaptă a căii ferate. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURSA GOOGLE STREET VIEW↓ 
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Elemente geografice definitorii: 

1. vârful Mădăraş-Harghita, cu înălţime de 1801 m 

2. Cariera de piatră (peisaj artificial) 

3. Bogát-hegy (vârful Bogat) 

 

Porţiuni de hotar (fâneţe şi arabile): 

1. Ábránfalva (satul lui Abran) 

2. Gátfő 

3. Üver 

4. Bogát-alja 

5. Üllés-hely 

6. Nagyrét 

7. Kicsirét 

8. Baromtér 

9. Tónál 

10. Csittánál 

11. Dónát-kert 

12. Bontáé 

13. Malom-kert 

14. Pityóka-kert 

15. Bartók rétje 

16. Csűrök-háta 

17. Gyárhely 

18. Bartók rétje 

19. Csere 

20. Burung 

21. Veresgödör 
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22. Átalfekvő 

23. Templom útja 

24. Simó-domb 

25. Kerek-nyír 

26. Gát 

27. Puszta 

28. Faluelő 

29. Dolló hídja 

30. Száraz híd 

31. Antal-láb 

32. Rő-láb 

33. Ignác átja 

34. Rákos martja 

35. Kicsi-mező 

36. Aikleré 

37. Falueleje 

38. Tetemhordó-út 

  notă: denumirile cu fundal gri sunt pentru satul Racu, cele fără fundal pentru 

Gârciu. 

 

2.2.2. Reţeaua hidrografică 

Principala arteră a zonei este râul Olt, care izvorăşte în apropiere, în Munţii Hăşmaşul Mare, 

curgând în direcţia sud, culegând pârâurile văilor. Pe suprafaţă, în mod tradiţional, râul a 

fost  mărginit de mlaştini, situaţie păstrată şi în denumirea Sós-rét dintre Mădăraş şi Racu.  

Reţeaua hidrografică este bine dezvoltată, deşi zona se află în partea superioară a 

bazinului hidrografic al Oltului. Râul Olt drenează toate apele de suprafaţă ale Depresiunii 

Ciucului superior, are o lungime de 15 km şi o suprafaţă a bazinului hidrografic de 291 km 2. 

Panta râului scade rapid de la cca. 25 m/km din zona de izvoare la cca. 2,5 m/km pe 

fundul depresiunii. Asemenea frânturi de pantă se observă şi la ieşirea pâraielor afluente 

din munţi, din această cauză la bordura depresiunii se formează un şir de conuri de 

dejecţie, glacisuri. Ele sunt umplute cu ape de infiltraţie din pârâuri, dând naştere la 

numeroase izvoare şi cursuri mici parazitare. 

În depresiunea Ciucului superior, Oltul primeşte următorii afluenţi : 

 pe partea dreaptă:   

- pârâul  Fagul Mureşului; 

- pârâul  Gheorghe Matei; 

- pârâul  Lunca (S=38 km2, L= 12 km);  

- pârâul   Loc cu p. Sadocut;  

- pârâul  Madicsa (S=62 km2); 

- pârâul  Mădăraşul Mare (S=60 km2, L = 17 km);  

- pârâul  Silas (S=26 km2). 

 pe partea stângă :  

- pârâul Szép patak;  

- pârâul Gálkút; 

- pârâul Fagul Ciobanului;  

- pârâul Sedloca; 

- pârâul  Curta;  

- pârâul Babos-Laka (S=22 km2); 
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- pârâul Şoarecu (S=21 km2);  

- pârâul Cad (S=24 km2). 

 

În zona comunei, pe partea stângă a Oltului se varsă în râu pârâul Szilas-pataka, iar pe 

partea dreaptă, Kicsi Olt (Oltul Mic), respectiv pârâul Racu. 

La ieşirea Oltului din bazinul Ciucului superior (amonte de confluenţa cu p. Racu) are un 

debit mediu multianual de 83 milioane m3 , faţă de 38 milioane m3 , cât este debitul 

mediu multianual al Oltului la intrare în depresiunea Ciucului superior (amonte de 

confluenţa cu p. Lunca). 

Principalul afluent al Oltului pe teritoriul comunei este pârâul Racu, Afluenţii pârâului Rákos 

este pârâul Szépvíz-pataka, pe care a fost construit lacul de acumulare de la Frumoasa. 

 

Râuri, pârâuri, fântâni definitorii 

1. râul Olt 

2. pârâul Racu 

3. fântânile de apă din intravilanul comunei 

 

 

2.2.3. Clima 

În culoarul depresionar Giurgeu-Ciuc, datorită lungimii nu foarte mari (110-120 km) şi a 

lăţimii relativ reduse (10-15 km), regimul elementelor climatice se caracterizează printr-o 

mare uniformitate. Elaborarea conceptuală a programelor şi planurilor de amenajare şi 

dezvoltare regională trebuie să înceapă cu evaluarea factorilor de risc climatic, 

deoarece elementele climatice pot influenţa pozitiv sau negativ, iar în cazul culoarului 

depresionar Giurgeu-Ciuc se observă că limitează foarte mult posibilităţile de dezvoltare a 

teritoriului. Clima este specifică depresiunilor intramontane, cu ierni lungi şi geroase şi veri 

răcoroase. Datorită altitudinii şi a munţilor înalţi ce înconjoară depresiunea, valorile 

normale ale radiaţiei solare şi ale curenţilor de aer caracteristice pentru această zonă 

geografică suferă modificări.  În perioadele de toamnă-iarnă şi primăvară-vară au loc 

frecvente inversiuni termice în depresiune, când datorită ceţii frigul pune stăpânire pe 

comună în timp ce în munţii înconjurători este mai cald.  

Existenţa mai multor trepte de relief impun condiţiilor climatice particularităţi locale. În 

general în Depresiunea Ciucului predomină climatul de munte cu un topoclimat de 

adăpost, la care contribuie în cea mai mare măsură relieful muntos înconjurător. Sunt 

frecvente inversiunile termice nocturne şi de iarnă, ceea ce face ca depresiunea să se 

situeze printre regiunile cele mai reci ale ţării şi care contribuie la producerea ceţii şi la 

apariţia îngheţului târziu primăvara ori a îngheţului timpuriu toamna. Temperatura medie 

anuală este de 5-6°C, temperaturile minime zilnice scăzând frecvent în lunile de iarnă sub 

-20°C, iar temperaturile maxime zilnice ating uneori, vara 25-28°C . 

La regenerarea resurselor acvifere de suprafaţă şi din subteran o importanţă deosebită o 

reprezintă precipitaţiile medii anuale. Din datele cuprinse în Atlasele Climatologice ale 

I.M.H. Bucureşti rezultă că în Bazinul Ciucului superior cantitatea medie de precipitaţii 

anuale este de 700 mm, cu minime în lunile decembrie-februarie (cca.30 mm) şi cu 

maxime în lunile iunie-iulie (cca.100 mm). 

 

2.2.4. Temperaturile medii   

Valorile temperaturii medii anuale sunt cuprinse între 1- 4 0C în regiunile muntoase de 

peste 1400 m, între 4 - 6 0C pe platoul vulcanic şi în depresiunile intramontane şi între 6 - 80 
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C în zona de dealuri. Amplitudinea termică înregistrată atinge valoarea de 74,5 0C, 

evidenţiind o pronunţată nuanţă de continentalitate a condiţiilor climatice.  

Îngheţul se produce în depresiunile intramontane pe timp de peste 160 zile anual, apare 

foarte frecvent iarna, dar se produce şi primăvara şi toamna. Durata de strălucire a 

soarelui este între 1400-1500 ore anual. 

 

2.2.5. Precipitaţiile 

În zona montană înaltă, cantitatea de ploi şi zăpadă însumează o medie anuală de 

precipitaţii de 1000-1200 mm. În privinţa distribuţiei precipitaţiilor în cursul anului, intervalul 

mai-septembrie este cel mai ploios, iar intervalul octombrie-aprilie este cel mai uscat. 

Cantităţile medii anuale de precipitaţii înregistrează 540 mm la Miercurea Ciuc, media 

lunară cea mai mare în iunie fiind de 87,9 mm şi media lunară cea mai mică - în februarie, 

de 17,8 mm, mai ridicat în regiunea muntoasă. Regimul pluviometric prezintă un maxim de 

vară, în perioada mai - august. Valori însemnate se mai înregistrează în lunile aprilie şi 

septembrie. Restul anului se caracterizează prin cantităţi mici de precipitaţii. Astfel, iarna 

cantităţile de precipitaţii sunt cele mai reduse, variind între 22 şi 40 mm/mp , ceea ce 

reprezintă 4 - 5% din cantitatea anuală. Precipitaţiile căzute sunt în cea mai mare parte 

de natură frontal. Primăvara, ca urmare a intensificării activităţii ciclonilor din Atlantic şi a 

pătrunderii maselor de aer umed, cantităţile de precipitaţii cresc la 60 - 70 mm/mp. Vara, 

când proceselor frontale li se adaugă şi cele de convecţie termică, se înregistrează cele 

mai abundente cantităţi de precipitaţii, peste 100 mm/mp. Ploile au caracter torenţial. 

Abundenţa precipitaţiilor din această perioadă se reflectă şi în debitul mare al râului Olt. 

Toamna, ca o consecinţă a slăbirii activităţii ciclonice şi a intensificării celei anticiclonale 

continentale precum şi a slăbirii convecţiei termice, cantităţile de precipitaţii se reduc la 

50 - 60 mm/mp. Astfel, din distribuţia cantităţilor lunare de precipitaţii în timpul anului 

rezultă un maxim pluviometric în luna iunie şi un minim pluviometric în lunile februarie - 

martie. Stratul de zăpadă în zona depresionară are o durată medie anuală de 60 zile şi 

grosimea medie ce atinge 8 – 10 cm. Durata zilelor cu strat de zăpadă, în funcţie de 

altitudine şi expunere, este cuprinsă între 60-160 de zile. 

 

2.2.6.Vânturile 

Vânturile cele mai frecvente sunt cele din sectorul nord-vestic, în depresiune 

predominând calmul atmosferic.  Vânturile sunt influenţate puternic de relief. Frecvenţa 

anuală cea mai mare o au vânturile din vest, nord-vest şi nord-est. În depresiunile 

intracarpatice predomină calmul, mai ales în perioadele de producere a fenomenului de 

inversiune termică. Vânturile de nord-vest au în general viteze mai mari, pe culmile 

munţilor ajungând până la 7-8 m/s, uneori producând intensificări până la 25-30 m/s. În 

depresiuni, vitezele medii anuale sunt cuprinse între 1,7-4,2 m/s. Frecvenţa mare a 

calmului, viteza redusă a vântului şi inversiunile termice fac ca zona depresiunilor 

intramontane să fie cea mai sensibilă faţă de poluarea atmosferică. Zona dealurilor 

vestice şi cea montană beneficiază de efectul de curăţire a curenţilor de aer, oferind 

condiţii prielnice dezvoltării unor staţiuni climaterice (Izvorul Mureşului, Lacul Roşu). 

 

2.2.7. Structura geologică 

În zona comunei Racu apar la zi produsele activităţii vulcanismului neogen şi cuaternar 

din masivul Harghita, depozite recente, de colmatare ale bazinului, iar la est de comună 

aflorează formaţiunile cristaline şi depozite sedimentare aparţinând zonei cristalino-

mezozoice ale Carpaţilor Orientali.  
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 2.2.7.1. Zona cristalino-mezozoică 

Formaţiunile zonei cristalino-mezozoice aflorează în partea nordică şi pe rama estică a 

Depresiunii Ciucului superior şi se prelungesc şi sub Depresiunea Ciucului de mijloc. 

Cristalinul pânzei bucovinice cuprinde mai multe serii metamorfice, care se suprapun, 

fiind separate de discontinuităţi tectonice. De sus în jos şi de la est la vest se disting: 

 Grupul de Bretila (seria gnaiselor de Rarău) de vârstă precambrian mediu, constituită 

din micaşisturi, paragnaise şi gnaise, precum şi din metagranite şi metagranodiorite; 

 Grupul de Tulgheş, de vârstă paleozoic inferioară, epizonală, constituită dintr-o masă 

de şisturi sericitoase, sericito-cloritoase, grafitoase şi cuarţitice, în care se evidenţiază 

mai multe nivele de cuarţite negre şi albe, şisturi verzi şi metatufuri riolitice sau 

metariolite; 

 Grupul de Negrişoara, precambriană, mezozonală, alcătuită din şisturi cuarţitice 

sericito-muscovitice ± biotit ± clorit ±  feldspat, rubanate. 

 Grupul de Rebra, precambriană, mezozonală, formată din roci calcaroase, şisturi 

cuarţo-feldspatice micacee±clorit şi cuarţite negre cu intercalaţii de ortoamfibolite.  

Peste cristalin, în cadrul pânzei bucovinice se dezvoltă formaţiuni sedimentare mezozoice, 

de vârstă triasică şi jurasică, care se dispun normal peste şisturile cristaline, formând 

învelişul direct al acestora.  Succesiunea formaţiunilor mezozoice debutează cu  

conglomerate urmate de gresii ortocuarţitice albe şi roz, grezocalcare, calcare în plăci şi 

dolomite de vârstă Triasic inferior. Triasicul mediu este reprezentat prin dolomite masive, pe  

alocuri stratificate în bază. Uneori, dolomitele sunt acoperite de calcare albe sau gălbui. 

Jurasicul mediu şi superior este constituit din mai multe secvenţe relativ subţiri, separate de 

discontinuităţi stratigrafice simple. Jurasicului mediu îi revin calcare organogene, uneori 

oolitice de culoare deschisă. O formaţiune destul de caracteristică pânzei bucovinice din 

sinclinalul Hăghimaş este constituită din silturi brune sau negricioase, cu intercalaţii de 

gresii subţiri, uneori cărbunoase şi silicolite negre, roşii şi verzi. Această secvenţă  este 

acoperită discordant, de stratele de Lunca (calcare în plăci şi marno-calcare, gresii subţiri 

calcaroase). 

 2.2.7.2. Formaţiunile eruptivului neogen 

Formaţiunile eruiptivului neogen aflorează pe marginea vestică a depresiunii şi constituie 

produsele activităţii magmatice neogene din lanţul vulcanic Călimani-Gurghiu-Harghita. 

Edificiul munţilor Harghita este alcătuită din două compartimente structurale în 

conformitate cu desfăşurarea activităţii eruptive, care s-a derulat în două etape 

principale. În prima fază s-a format compartimentul inferior vulcanogen-sedimentar, iar în 

a doua fază compartimentul superior stratovulcanic. 

Compartimentul inferior este alcătuit dintr-o formaţiune vulcanogen-sedimentară 

andezitică în care sunt păstrate intruziuni sau curgeri de lave andezitice cu hornblendă şi 

biotit, andezite cu hornblendă şi piroxeni sau andezite cu piroxeni. Forma acestei unităţi 

structurale poate fi asimilată cu aceea a unei plăci aşezate peste fundamentul 

prevulcanic. Este rezultatul conlucrării agenţilor endogeni şi exogeni. La baza formaţiunii 

se constată prezenţa materialului terigen alături de cel vulcanic.  

Formaţiunea vulcanogen-sedimentară este constituită într-o proporţie însemnată din 

vulcanoclastite cu caracter andezitic grosiere, haotice, nestratificate, alcătuite din blocuri 

subangulare, semirulate, rulate şi un liant cineritic sau nisipos. Depozitele de cădere (tufuri 

si tufuri lapilice) sunt prezente subordonat şi se caracterizează prin stratificaţie.  

În cadrul compartimentului vulcanogen-sedimentar au fost separate 3 nivele sau 

secvenţe cu extindere regională considerabilă pe întreg teritoriul vulcanic.  
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La alcătuirea acestor nivele participă roci terigene şi vulcanogene, variate privind 

granulometria, faciesul şi tipul petrografic: 

 Secvenţa inferioară are grosimi cuprinse între 30 - 100 m şi este constituită din depozite 

piroclastice mixte, depuse subacvatic, în alternanţă cu depozite terigene, de vârstă 

Pannoniană. 

 Secvenţa intermediară are o grosime de circa 250  - 270 m şi este alcătuită din variate 

tipuri de roci  piroclastice şi epiclastice, cărora li se asociază lave andezitice. Este 

caracteristic participarea în cantităţi importante a depozitelor epiclastice. Secvenţa 

intermediară cuprinde cele mai importante indicaţii privind momentele de întrerupere 

a activităţii vulcanice, de dezvoltare a proceselor de eroziune şi  de acumulare a 

depozitelor în facies subacvatic şi subaerian. 

 Secvenţa superioară atinge circa 300 m grosime şi este alcătuită din brecii, 

microbrecii piroclastice, subordonat tufuri, lave şi corpuri andezitice. Se 

caracterizează prin acumularea materialului exclusiv în condiţii subaeriene. 

Din punct de vedere petrografic elementele constitutive ale complexului vulcanogen-

sedimentar sunt reprezentate prin fragmente de andezite amfibolice, amfibolo-piroxenice 

sau piroxenice cu grade de rulare foarte variate (rulate, semirulate sau colţuroase), prinse 

într-o masă de legătură cineritică-lapillică, uneori bine dezvoltată.  

Depozitele se caracterizează printr-o mare varietate granulometrică. Luând în 

considerare dimensiunile şi forma elementelor componente în cadrul depozitelor se 

disting: conglomerate, microconglomerate, nisipuri grosiere sau fine, roci aleuritice (argile 

nisipoase sau prăfoase), tufuri, brecii şi microbrecii  andezitice. 

Conglomeratele (aglomeratele vulcanice) sunt dezvoltate sub formă de nivele a căror 

grosime variază între 1-5 m, dimensiunile elementelor fiind cuprinse între Ø = 5-50 cm. 

Prezintă forme rotunjite sau subrotunjite prinse într-o masă de legătură lapilică sau 

cineritică destul de bine dezvoltată. În componenţa conglomeratelor  intră în general 

andezite cu piroxeni şi andezite cu piroxeni şi hornblendă. 

Microconglomeratele (microaglomeratele vulcanice) apar sub formă de intercalaţii 

decimetrice sau metrice în masa conglomeratelor, scoţând în evidenţă tendinţa  de 

stratificare a acestora. Ele sunt constituite din material de natură eruptivă: andezite cu 

piroxeni şi andezite cu piroxeni şi hornblendă. Dimensiunile fragmentelor variază între  Ø 

=1-5 cm.  

Nisipurile  au o răspândire  ceva mai redusă, apar ca intercalaţii subţiri de 20-30 cm 

grosime în masa conglomeratelor şi microconglomeratelor. Sunt alcătuite din fragmente 

mici de andezite asociate cu cristale de feldspaţi, piroxeni şi hornblendă. 

Rocile aleuritice (argile nisipoase) sunt prezente sub forma unor intercalaţii cu grosimi şi 

extinderi reduse în masa conglomeratelor sau nisipurilor. 

Tufurile  reprezintă produse piroclastice foarte fine  care apar sub formă de intercalaţii 

centimetrice în alternanţă cu nisipurile, argilele sau microconglomeratele. 

Breciile şi microbreciile sunt în cea mai mare parte alcătuite din fragmente colţuroase sau 

semicolţuroase de andezite piroxenice sau andezite cu piroxeni şi amfiboli, bine 

consolidate într-un ciment de natură cineritică sau lapillică.  

Dimensiunile lor variază de la câţiva milimetri până la 30 cm în cazul microbreciilor şi între 

Ø =30-50  cm în cazul  breciilor. Aspectul acestor roci este compact, dur, ceea ce 

sugerează condiţii de consolidare în mediu subaerian a materialului primar. Nivelele de 

brecii şi microbrecii intercalate în masa depozitelor vulcanogen-sedimentare ne indică 

faptul că formarea complexului vulcanogen-sedimentar a avut loc concomitent cu 

manifestările vulcanice ce au generat acest material.  



                                                                                                                                                                          
31 

În această formaţiune se întâlnesc frecvent zone cu fenomene de transformări 

postvulcanice: limonitizări, sideritizări, bentonitizări şi caolinizări. Compartimentul superior 

stratovulcanic s-a format  în intervalul Pliocen - Pleistocen inferior, când activitatea 

vulcanică reîncepută a avut un caracter mixt, dând naştere la apariţa unor importante 

curgeri de lave, corpuri intruzive şi piroclastite. În urma activităţii mixte, preponderent 

efuzive a unor aparate complexe, de dimensiuni variete, s-au edificat numeroase aparate 

vulcanice. Între structurile vulcanice se remarcă deosebiri în ceea ce priveşte gradul de 

conservare, dimensiunile şi alcătuirea petrografică. Se cunosc stratovulcani normali, unii 

cu cratere bine conservate, alţii lipiţi de cratere, edificii complexe de tip calderă de 

scufundare şi explozie, cu mai multe generaţii de vulcani. Tipurile de roci care s-au pus în 

loc în urma succesiunii de erupţii din etapa a doua a magmatismului sunt andezite cu 

amfiboli, andezite cu amfiboli şi piroxeni, care ocupă o suprafaţă mult mai mare. 

Andezitele cu piroxeni şi amfiboli apar pe suprafeţe restrânse, ca dyke-uri şi curgeri de 

lave. Andezitele cu piroxeni marchează uneori încetarea activităţii vulcanice, ele ocupă 

suprafeţe  mari, atât ca  intruziuni, cât şi ca curgeri. Andezitele bazaltoide apar pe 

suprafeţe restrânse şi marchează încetarea activităţii vulcanice. 

 2.2.7.3. Depozitele Depresiunii Ciucului Superior 

Bazinul Ciucului Superior a fost puternic colmatat în cursul Pliocenului şi în Cuaternar cu 

depozite predominant vulcanogen-sedimentare, lacustre şi aluvionare. Depozitele 

complexului vulcanogen-sedimentar ocupă suprafeţe extinse în  Depresiunea Ciucului 

superior. Ele sunt aşternute direct peste fundamentul cristalin al bazinului, fiind acoperite 

doar de o zonă foarte îngustă în lungul văii Oltului, de aluviuni recente. Aceste depozite 

au aspectul unor aglomerate cu elemente de dimensiuni variate, cu masa de legătură 

larg dezvoltată cineritică grosieră. În masa aglomeratelor andezitice se intercalează 

nivele subţiri de andezite cu hornblendă şi piroxeni, iar spre centrul depresiunii tufuri şi 

argile tufacee, alternând cu pietrişuri andezitice, care reprezintă un depozit torenţial. 

După datele de foraj, grosimea formaţiunii vulcanogen-sedimentare în zona Mădăraş 

este cuprinsă între 400-500 m. În cadrul acestui complex predomină aglomeratele, 

microaglomeratele şi tufurile andezitice între care sunt prinse curgeri relativ subţiri de 

lave andezitice. La contactul fundamentului cristalin cu depozitele sedimentare şi 

vulcanogen - sedimentare pe deasupra apar  mineralizaţii de siderită,  în special şi sub 

formă de benzi şi lentile. Depozitele lacustre pliocene sunt reprezentate printr-o 

alternanţă de argile, nisipuri şi pietrişuri, în care se intercalează tufuri, aglomerate şi 

curgeri de lave andezitice, local în straturile superioare şi lentile de  turbă. Sedimentele 

de vârstă pleistocenă sunt reprezentate prin depozite proluviale, o cuvertură de pietrişuri 

constituită din elemente de cuarţ alb şi şisturi cristaline, cu intercalaţii lentiliforme de 

argile, argile nisipoase sau nisipuri grosiere.  Depozitele cele mai recente ale bazinului 

sunt aluviunile râului Olt şi ai afluenţilor săi mai mari, reprezentate prin pietrişuri cu 

elemente de şisturi cristaline, calcare cristaline, andezite amestecate cu nisipuri grosiere. 

 2.2.7.4. Tectonica 

Din punct de vedere tectonic în zonă se suprapun două grupe de elemente structurale. 

Cea inferioară cuprinde pânzele din zona cristalino-mezozoică şi din zona internă a 

flişului, iar cea superioară depresiunea neogenă şi zona vulcanică, suprapuse oblic sau 

transversal peste pânze. Pânza bucovinică, cea mai înaltă din sistemul pânzelor de soclu 

central est-carpatice, este alcătuită din formaţiunile cristaline, carbonifer superioare, 

triasice şi jurasice descrise.  

Depresiunile neogene ale Ciucului, formate probabil în Ponţian, sunt legate de intensele 

procese de distensiune, aşa încât fracturile care le mărginesc sau le compartimentează 
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sunt de tipul faliilor normale (directe). 

 

2.2.8. Consideraţii hidrogeologice 

Caracteristicile hidrogeologice generale ale zonei sunt determinate de condiţiile 

hidrometeorologice locale, de alcătuirea geologică regională, dominată de prezenţa 

unei succesiuni de formaţiuni geologice foarte variate din punctul de vedere al 

permeabilităţii şi a capacităţii de înmagazinare a apelor subterane. Această varietate a 

condiţiilor hidrogeologice este complicată  şi de aranjamentul structural-tectonic al 

acestora. În cadrul apelor subterane pot fi separate două grupe mari : ape subterane 

freatice şi ape subterane de adâncime. 

 2.2.8.1.  Apel subterane freatice 

Straturile freatice sunt dezvoltate mai ales în complexul celor mai noi formaţiuni 

cuaternare din zonă, formaţiuni constituite în cea mai mare parte din aluviuni recente 

ale luncilor, conuri de dejecţie, deluviuni şi depozite de terasă, care sunt alcătuite la 

rândul lor din alternanţe de nisipuri, pietrişuri şi bolovănişuri, situate în general sub un strat 

impermeabil protector format din argilă. Sistemul acvifer freatic este constituit din unul 

sau mai multe straturi cu legături hidrodinamice între ele. Explorările efectuate în zonă au 

interceptat patul acestui acvifer la adâncimi de cca. 20 m. Se consideră, că acviferul se 

alimentează atât din infiltraţiile râului Olt, în zona limitrofă acestuia, cât şi din apele de 

şiroire ce vin de pe versanţi. Nivelul pânzei freatice este dependent de oscilaţiile de nivel 

ale râului Olt şi de morfologia terenului. La pompările efectuate s-au obţinut debite 

cuprinse între 0,2-2 l/sec la denivelări cuprinse între –0,1 m şi -3,6 m. Mineralizaţia apelor 

orizontului freatic este foarte variată, atingând concentraţii foarte diferite, între valorile 

de 228,5-1951,7 mg/l . Relaţiile hidraulice inverse existente între apele râului Olt şi apele 

orizontului freatic, în anumite sectoare al luncii, determină amestecul acestor ape în 

sectoarele respective şi apariţia unor mineralizări foarte variate şi complicate ale apelor 

freatice, cum ar fi apele hidrocarbonatice sau sulfitice, calcice, magneziene sau sodice, 

intermediare şi mixte. 

 2.2.8.2. Apele subterane de adâncime 

În depresiunea intramontană a Ciucului superior, datorită litologiei favorabile, în 

depozitele plio-pleistocene permeabile, s-au format orizonturi captive ascendente. 

Formaţiunile din umplutura depresiunii sunt dezvoltate într-un facies de molasă, în 

alternanţă cu aglomerate vulcanice, argile şi curgeri andezitice de vârstă pliocenă şi 

nisipuri, pietrişuri de vârstă cuaternară. Întregul pachet de depozite are grosimi cuprinse 

între 200 şi 700 m. Datorită faptului că în succesiunea formaţiunilor geologice se 

intercalează secvenţe argiloase şi curgeri andezitice impermeabile, cât şi datorită 

faptului că în subasment există numeroase accidente tectonice rupturale, pe planele 

cărora migrează spre suprafaţă bioxidul de carbon, în unele zone ale depresiunii se 

produc impregnări ale apelor subterane, în special sub orizonturile impermeabile, astfel 

încât complexul respectiv capătă caracter de acvifer sub presiune, conducând, în 

acelaşi timp, şi la formarea apelor minerale carbogazoase. Zona de alimentaţie a 

stratelor acvifere de adâncime este comună. Alimentarea stratelor acvifere de 

adâncime se realizează prin infiltrări, mai ales în zonele marginale ale depresiunii. 

Datorită litologiei favorabile, alimentarea cea mai puternică are loc în zona estică. 

 

 

2.2.9.Condiţii geotehnice şi hidrogeologice 

În vederea raionării geotehnice a teritoriului comunei Racu au fost utilizate datele de 
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arhivă ale S.C. GEO-TECH SRL, constând din aprox. 35 studii geotehnice elaborate pe 

baza forajelor şi sondajelor executate pentru diferite obiective de pe raza comunei. Din 

punct de vedere geotehnic pe teritoriul comunei Mădăraş se pot delimita următoarele 

zone: 

2.2.9.1. Suprafeţe cvaziorizontale lagunar- aluvionare 

Se dezvoltă pe suprafeţe relativ extinse în intravilanul comunei.  Din punct de vedere 

litologic sunt constituite preponderent din formaţiuni argiloase, cu argile negricioase moi, 

nisipuri argiloase moi cu resturi vegetale, nisipuri prăfoase afânate cu intercalaţii cm-ice 

de turbă.  Grosimea acestei formaţiuni de suprafaţă este variabilă între aprox. 0,80 – 

2,00m, sub care au fost interceptate aluviunile grosiere ale Oltului, respectiv depozite de 

bazin grosiere, alcătuite din nisipuri cu pietriş, pietrişuri în matrice nisipoasă (+ prăfoasă, 

argiloasă), cu elemente de şisturi cristaline, andezite şi calcare cristaline. Capacitatea 

portantă a acestor terenuri este bună (Pconv = 220 - 350 kPa). Terenurile lagunare-

aluvionare, argiloase-turboase sunt dificile din punct de vedere geotehnic, prezintă 

capacitate portantă foarte scăzută, caracterizate prin presiune convenţională de bază 

Pconv = 50 - 100 kPa. Ca şi soluţie de fundare în aceste zone se recomandă realizarea 

unor perne de balast cu strat de blocaj din supragabariţi în bază  sau amplasarea 

construcţiilor pe piloţi. În funcţie de grosimea stratului superior argilos-nisipos  + resturi 

vegetale ca şi soluţie de fundare se poate opta pentru amplasarea construcţiilor pe 

formaţiunea aluvionară grosieră cu capacitate portantă bună, premisele de proiectare şi 

tehnologia de execuţie a lucrărilor preconizate în acest caz fiind condiţionate în special 

de regimul apelor subterane.  Nivelul hidrostatic al apelor freatice în aceste zone este 

oscilant, se situează aproximativ la nivelul apei din râul Olt sau ai afluenţilor, în general 

între NH = - 1,00 - 2,20 m, fiind dependent de regimul precipitaţiilor şi implicit de debitul 

râului. În zonele riverane, datorită debitului, săpăturile pentru fundaţii se pot executa 

numai prin sistem cheson deschis, în condiţiile în care sunt asigurate măsurile tehnice 

pentru epuizmente, pe durata execuţiei.  În aceste zone nu se recomandă subsoluri, al 

căror izolaţii şi tehnologia de execuţie ar face nerentabilă investiţia. O problemă 

deosebită o constituie existenţa stratului argilos impermeabil de la suprafaţă pe terenuri 

plan-orizontale extinse, fără posibilitatea drenării apelor meteorice,  fiind necesară 

execuţia unor şanţuri de drenaj ori ridicarea cotei + 0 a clădirilor proiectate. Infrastructura 

căilor de comunicaţii se va realiza prin execuţia unui blocaj din supragabariţi în bază, 

urmat de strate succesive de balast ori piatră spartă compactată controlat. În zona 

delimitată pe planul de situaţie caracterul carbogazos al acestor ape determină o 

agresivitate naturală asupra betoanelor şi metalelor. 

2.2.9.2. Suprafeţe plan-orizontale ale depozitelor de bazin 

Din punct de vedere geologic, în zona delimitată pe planul de situaţie anexat, pe teritoriul 

comunei sub un strat superior argilos, pelitic, se dezvoltă formaţiuni sedimentare grosiere 

de bazin. Stratul superior are grosimi variabile între 1,00 – 2,20 m, fiind alcătuit din argile, 

argile prăfoase sau argile nisipoase + pietriş consistente sau vârtoase, fiind interceptat de 

majoritatea forajelor executate pe aceste teritorii. Capacitatea portantă a acestor 

terenuri este medie-bună, cu valori cuprinse între Pconv = 180 – 250 kPa. Datorită stratului 

superior impermeabil sau cu permeabilitate scăzută, apele meteorice pot stagna la 

suprafaţa terenului pe aceste teritorii în lipsa unui drenaj adecvat.  

Depozitele grosiere de bazin sunt formate din pietrişuri  + bolovănişuri, prinse într-o matrice 

nisipoasă + prăfoasă sau argiloasă, cu intercalaţii cm-ice de argile sau argile prăfoase, 

având capacitate portantă ridicată, Pconv = 320 – 360 kPa.  Din punct de vedere 

hidrogeologic nivelul apelor subterane se cantonează în general la adâncimi cuprinse 
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între 2,00 – 4,50 m, infiltraţii de apă fiind semnalate la adâncimi de  1,20 – 2,50 m, cu 

excepţia zonei din apropierea pârâului Mădăraşul Mare, unde pânza freatică s-a 

interceptat, în funcţie de litologia existentă, la NA = 1,30 – 2,00 m. 

2.2.9.3.  Zone de versant 

În zonele de versant depozitele deluviale de pantă formate din argile, argile prăfoase + 

pietriş, argile nisipoase + pietriş, nisipuri argiloase, nisipuri +  pietriş, respectiv grohotişurile de 

pantă se dezvoltă pe o grosime între aprox. 1 - 6 m, fiind cantonate peste stratul de bază 

de natură vulcanică. Formaţiunile deluviale şi grohotişurile de pantă sunt , în general, roci 

mediu consolidate, având capacitate portantă medie-bună de ord. Pconv. = 170 - 300 

kPa, iar rocile de bază, depozitele vulcanogen-sedimentare, au o capacitate portantă 

ridicată, de ord. Pconv. = 320 - 360 kPa.  Roca de bază, de natură vulcanogen-

sedimentară, constituie în general un teren bun de fundare. Este reprezentată printr-o 

alternanţă de aglomerate, piroclastite şi cinerite fine, mai mult sau mai puţin afectate de 

procese hidrotermale postvulcanice cu intercalaţii de curgeri de lave andezitice. 

Compoziţia granulometrică a rocilor  cuprinde întreaga gamă a diagramei acesteia, 

variază de la tufuri vulcanice la bombe si blocuri vulcanice. Capacitate portantă a 

acestor formaţiuni este ridicată, de ord. Pconv. = 320 - 360 kPa.  

În zonele de versant, din cauza distribuţiei spaţiale neuniforme a stratelor argiloase, 

prăfoase şi nisipoase din cadrul formaţiunii vulcanogen-sedimentare, în situaţia 

consecvenţei, se pot ivi probleme privind premisele de proiectate şi executare a 

infrastructurii construcţiilor în vederea asigurării stabilităţii generale. Condiţia 

fundamentală în zonele de versant este executarea construcţiilor din aval spre amonte. În 

funcţie de clasa de importanţă, structura, gradul de acoperire şi unghiul de înclinare a 

terenului, construcţiile pot necesita preconsolidări şi amenajări prealabile, în vederea 

asigurării stabilităţii generale. 

Curgerile de lave şi corpurile andezitice, piroclastitele din cadrul compartimentului 

vulcanic superior, care a apar la suprafaţă cu precădere în zona vestică a extravilanului 

comunei constituie terenuri  de fundare cu capacitate portantă ridicată. În stare alterată 

indicii calitativi ai acestora se încadrează în valori cuprinse aprox. între Pconv = 290-420 

kPa, în funcţie de condiţiile hidrogeologice existente. Din punct de vedere hidrogeologic 

formaţiunile eruptivului neogen sunt în general deficitare în ape subterane, nu se poate 

vorbi de acvifere freatice continue în aceste formaţiuni. În cazul în care în depozitele 

poros-permeabile vulcanogen –  

sedimentare se intercalează nivele de tufuri argilizate sau curgeri de lave impermeabile se 

pot acumula acvifere freatice continue cu descărcare la capăt de strat sub formă de 

izvoare de coastă. 

   

2.2.10. Riscuri naturale 

2.2.10.1. Alunecări de teren 

Pe teritoriul comunei datorită constituţiei geologice stabile, nu există riscul apariţiei 

alunecărilor de teren. 

2.2.10.1. Suprafeţe supuse inundării 

Cursul râului Olt şi al pârâului Racu au fost regularizate pe baza unor studii şi documentaţii 

hidrologice complexe. În timpul creşterii debitului râului Olt există probleme locale de 

inundare. În cazul întreţinerii corespunzătoare a diferitelor obiective aferente lucrărilor de 

regularizare este evitat riscul apariţiei inundării unor suprafeţe de teren adiacente 

cursurilor acestora. 
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Pe planşele PUG s-a reprezentat limita de inundabilitate pentru scenariul cu probabilitate 

medie (pentru debite maxime cu probabilitate de depăşire 1% - inundaţii care se pot 

produce odată la 100 de ani) conform Hărţilor de risc ANAR, INHGA.  

 

2.2.11. Fenomenele climatice de risc 

Inversiunile de temperatură şi scurgerea gravitaţională a aerului rece de pe versanţi către 

fundul depresiunii pot determina scăderi foarte accentuate  ale  temperaturii  aerului,  

uneori  chiar sub -30°C, respectiv apariţia ceţii persistente, mai ales în lunile de iarnă. 

Ceaţa se instalează mai ales în lunile de toamnă şi creează o stare de disconfort pentru 

organismul uman şi are efecte negative asupra traficului rutier. Numărul mediu anual de 

zile cu ceaţă este de 60.  Chiciura cu o frecvenţă mai redusă, înregistrează o medie de 

35-45 zile pe an, cu frecvenţă maximă în noiembrie-decembrie şi o frecvenţă minimă în 

ianuarie-februarie când pe fondul unui timp calm şi geros, cu temperaturi sub -20°C, se 

formează chiciura moale. Aversele de ploaie şi grindină şi-au sporit frecvenţa şi 

intensitatea în ultimii 20 ani, grindina se produce în medie 4- 6 zile pe an, în plină perioadă 

de vegetaţie a plantelor de câmp (cartofi). 

 

2.2.12. Fenomenele hidrice de risc 

Încălzirea vremii iarna declanşează topirea zăpezii din spaţiul montan înalt care 

generează creşterea excesivă a debitelor pârâurilor şi inundarea ariilor învecinate, 

procesul fiind amplificat de faptul că solurile şi unele organisme fluviatile sunt îngheţate. 

Un alt fenomen este cel al averselor de ploaie cu cantităţi mari de precipitaţii căzute într-

un interval scurt de timp, mai ales în lunile iulie-august, când solurile sunt destul de intens 

îmbibate cu apă. Frecvenţa acestora este tot mai mare din cauza despăduririlor masive 

din perimetrul bazinelor torenţiale şi a sedimentării tot mai intense a albiilor. 

 

2.2.13. Potenţialul biopedogeografic 

Vegetaţia caracteristică este cea de conifere, predominante fiind pădurile de molid 

(Picea excelsa), restul de larici (Larix aeuropea) şi de brad (Abies alba). Este răspândită, 

de asemenea, vegetaţia ierboasă de păşune şi fâneţe montane secundare, instalate în 

locul pădurilor de molid, în care predomină păiuşul (Festuca rubra v. fallax), ţepoşica 

(Nardus stricta) etc., precum şi o vegetaţie de mlaştini eutrofe şi oligotrofe (tinoase) cu o 

vegetaţie caracteristică (Sphagnum). Pe fâneţe cresc mai multe specii de vulturici.  

La cele actuale amintite, se pot adăuga mesteacănul (Betula), ulmul (Ulmus), paltinul 

(Acer), frasinul (Fraxinus), alunul (Corylus) şi fructe de pădure ca fragii (Fragaris vesca), 

zmeura (Rubus idaeus), murele (Rubus fructicosus), coacăza roşie (Ribes rubrum) etc. 

Plantele medicinale şi aromatice există într-un număr foarte mare, utilizate în medicina 

populară sau în arta culinară, având tradiţii de secole.  

Fauna cunoaşte aici o bogăţie deosebită, atât în specii de vânat mare: ursul brun (Ursus 

arctos), cerbul carpatin (Cervus elaphus carpaticus), căprioara (Capreolus capreolus), 

lupul (Canis lupus), mistreţul (Sus scropha), precum şi vânat mic: pisica sălbatică (felis 

silvestris), râsul (Lynx lynx), veveriţa (Sciurus vulgaris), numeroase specii de păsări: cocoşul 

de munte (Tetrao urogallus), cocoşul de mesteacăn (Lyrurus tetrix), alunarul (Nucifraga 

casyocatactes), uliul păsărar (Accipiter nisus), mierla (Turdus merula) şi multe altele, 

precum şi diferite specii de rozătoare, peşti (păstrăv), nevertebrate (lepidoptere, insecte) 

etc. 
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2.2.14. Fenomenele de risc biopedogeografice 

Dintre formele de risc asupra vegetaţiei remarcăm o serie de procese care au dus la 

schimbarea asociaţiilor vegetale de-a lungul timpului, cum ar fi: 

 incendiile naturale sau cele provocate antropic sunt considerate factori cu efect 

distrugător asupra vegetaţiei; 

 procesul de despădurire, poate fi considerat cea mai profundă intervenţie umană 

asupra mediului geografic din zonă, care a condus treptat la restrângerea dramatică 

a arealului forestier cu efecte în lanţ asupra tuturor componentelor: modificarea 

condiţiilor microclimatice şi topoclimatice, modificarea regimului de curgere a apelor, 

rărirea până la dispariţie a unor specii de plante şi animale, accelerarea procesului 

de eroziune a solului, creşterea cantităţii de CO2 liber in arealele decopertate de 

vegetaţie; 

 păşunatul excesiv poate duce la: modificarea ciclului vegetal al plantelor, 

modificarea diversităţii speciilor, reducerea dimensiunilor agregatelor din sol, terenul 

decopertat de vegetaţie poate duce la degradarea solului; 

 solul ca produs natural de sinteză suferă permanent un impact puternic şi constant din 

partea omului şi a societăţii umane. Dintre intervenţiile antropice care afectează 

profund structura solului şi proprietăţile acestuia se numără activităţile agricole 

(creşterea animalelor, cultura plantelor şi păşunatul intensiv). 

 modificările majore pe care omul le-a introdus la nivelul solurilor sunt cele de natură 

chimică (salinizarea, lateritizarea), structurală (compactizarea), hidrologică (intervenţii 

ce conduc inevitabil la înmlăştiniri şi destabilizarea fizică a solului (eroziunea solului). 

 

2.2.15. Solul 

În zona comunei se găsesc tipuri variate de soluri: 

 terenuri inundabile în zona Oltului şi a pârâurilor; 

 soluri brune argiloiluviale, leşietice şi mâloasele conuri de dejecţie; 

 soluri negre, fără pământ vegetal sau maro, puţin leşietice pe versantul munţilor; 

 soluri de pădure în zona muntoasă. 

Majoritatea solurilor au fertilitate medie sau scăzută. 

 

2.2.16. Valori naturale (zone cu vegetaţie specială, specii protejate etc.) 

1. ROSPA 0034 - Depresiunea şi Munţii Ciucului 

2. ROSCI 0090 - Harghita Mădăraş 

3. ROSCI 0323 - Munţii Ciucului 

 

- situl Natura 2000 ROSPA0034 Depresiunea şi Munţii Ciucului a fost desemnată arie de 

protecţie specială avifaunistică pentru prezenţa a mai multor specii de păsări, printre care 

cele trei specii ameninţate la nivelul UE: Crex crex- cristel de câmp, Ciconia ciconia-barză 

albă, Tetrao urogallus- cocoş de munte. 

Situl cuprinde lunca de sus a Oltului în depresiunea Ciucului, de la linia Mădăraş, Livezi, 

până la Băile Tuşnad, având o lăţime de aprox. 5-7 km pe ambele părţi ale râului. Include 

o serie de habitate umede, fâneţe şi păşuni, terenuri agricole, precum şi păduri de pe 

versanţii munţilor Harghita şi Munţii Ciucului.  
Zona constă din două părţi: pajiştile semi-naturale din depresiune şi pădurile de molid de 

pe versanţi. Pe pajiştile din depresiune cuibăreşte o populaţie de cristel de câmp 

semnificativă pe plan global şi una din cele mai importante din România. Tot acest tip de 

habitat este folosit şi ca loc de hrănire pentru berzele albe, ale căror populaţie din 

depresiune este printre cele mai numeroase din România. În pădurile de conifere găsim 

efective însemnate de cocoş de munte. În afara speciilor menţionate, în zona propusă 
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cuibăresc efective mari din două specii de păsări răpitoare de zi şi două specii de bufniţe 

caracteristice molidişurilor.  

- situl ROSCI0090 Harghita Mădăraş a fost desemnat sit de importanţă comunitară cu 

scopul de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar declarate ca atare 

conform Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de 

floră şi faună sălbatică, enumerate în Formularul Standard Natura 2000, ca turbării cu 

vegetaţie forestieră (91D0), turbării active (7110), păduri acidofile de Picea abies (9410), 

tufărişuri alpine şi boreale (4060), peşteri cu acces interzis pentru public (8310), precum şi 

specii mamifere, amfibieni şi reptile, nevertebrate, plante enumerate în anexa II. A 

Directivei Consiliului 92/43/CEE: Canis lupus (1352), Ursus arctos (1354), Bombina variegata 

(1193), Triturus montandoni (2001), Leptidea morsei (4036), Campanula serrata (4070) şi 

altele.  

- situl ROSCI0323 Munţii Ciucului reprezintă un mozaic de pajişti şi păduri unde fâneţele 

montane ocupă un loc important. După estimări, zona propusă este cea mai întinsă zonă 

cu fâneţe montane actual folosite din Carpaţii Orientali. Fâneţele fac parte dintr-un peisaj 

viu, unde întregi comunităţi rurale trăiesc din agricultură tradiţională, şi contribuie într-un 

mod foarte important la menţinerea şi managementul habitatelor. În zonă trăiesc 

populaţii importante de prădători mari, pentru care această zonă este şi un coridor 

ecologic, permiţând mişcările acestora în direcţie nord-sud.  

 

2.2.16. Peisajul cultural. 

Acest tip de peisaj este unic în Europa.  Este dificil de estimat valoarea culturală actuală a 

peisajului în ansamblul lui şi în detaliile acestuia, deoarece  comunităţile rurale tradiţionale 

care au format aceste peisaje recent îşi schimbă atât modul de locuire cât şi modul de 

utilizare a peisajului. Păstrarea păşunilor şi a fâneţelor – cu o biodiversitate foarte ridicată, 

inclusiv numeroase specii de plante medicinale- este esenţială pentru creşterea 

animalelor.  Însă o parte dintre ele sunt abandonate în prezent, sau fâneţele sunt utilizate 

ca păşuni, ceea ce conduce la scăderea biodiversităţii. Terenurile arabile înguste au un 

desen specific, definitoriu, care din păcate dispare odată cu comasarea terenurilor  
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pentru a fi cultivate prin mecanizare. Imaginea satelor la rândul lor suferă modificări 

ireversibile. În consecinţă avem în faţă un peisaj cultural cu semne de întrebări  privind  

direcţia de evoluare a acestuia.  

 

 

2.2.17. Capele, cruci, monumente, poduri, cătune, băi, ziduri de sprijin, rezervoare, locul 

unor  evenimente aflate în extravilan, etc. 

1. Capela Sf. Iacob şi Filip de pe muntele Bogat 

 

2.2.18. Drumul procesiunilor  

1. Procesiunile nu se mai organizează, obiceiul  fiind abandonat după cel de-al doilea 

război mondial. 

 

2.2.19. Elemente deranjante (antene, gunoi, clădiri, etc.) 

1. “Rănile” provocate de cariera de piatră. / totuşi, aceste locuri sunt importante din 

punctul de vedere al biodiversităţii, şi putem vorbi de răni mici în peisaj. 

 

 

 

 

2.3. Relaţii în teritoriu                                                                                                                    . 

 

 

2.3.1. Relaţii la nivelul intracomunal: 

Localitatea este străbătută de E578/ DN 12, respectiv de către DJ 124. 

 În afară de aceste drumuri publice, există doar străzi şi trotuare locale, care în total, 

împreună cu drumurile publice au o suprafaţa de 12,08 hectare reprezentând 7,1% din 

suprafaţa totală a comunei.  Străzile existente sunt de categoria tehnică III cu două benzi 

de circulaţie şi respectiv de categoria IV cu o singura bandă (mai ales în zona istorică). În 

zonele pentru locuinţe şi funcţiuni complementare, traficul este local, asigură  accese şi 

staţionări, iar reţeaua stradală este în general satisfăcătoare din punct de vedere al 

capacităţii, dar insuficient amenajată pentru parcare si circulaţia pietonala (mai ales în 

momentul în care se realizează investiţii care necesită un număr mare de parcare). 

Reţeaua secundară de circulaţie se compune din fundături / accese locale cu una sau 

doua benzi carosabile care se deschid din  străzile principale. 

Căile de comunicaţie feroviară ocupă o suprafaţă de 1,63 ha din teritoriul comunei, ceea 

ce înseamnă un procent de 1%. 

 

2.3.2. Relaţii la nivelul intercomunal:                                                                                           . 

Rutier, Comuna Racu se află la intersecţia următoarelor drumuri: 

 E578 / DN 12: Sărăţel - Reghin - Topliţa - Gheorgheni - Miercurea-Ciuc - Sfântu-

Gheorghe -Chichiş. Comuna se află la 9 de km distanţă faţă de reşedinţa de judeţ 

(M-Ciuc). Pe E578, în direcţia cealaltă găsim municipiul Gheorgheni, la o distanţă de  

51, iar centrul regiunii de dezvoltare (Alba –Iulia) este la distanţa  de 4-5  ore de 

comună.  

 Localitatea este traversată de calea ferată, linia Braşov – Sfântu-Gheorghe – 

Miercurea-Ciuc – Gheorgheni – Topliţa – Deva. 

Între Racu şi capitală conexiunea este asigurată de două accelerate (pe timp de 

noapte) şi o cursă InterCity, care au opriri la Ciceu, la o distanţă de cca. 5-6 km. Astfel din 

Bucureşti se poate ajunge la Ciceu în 5 ore, de unde sunt necesare 5-6 minute pentru a 

http://ro.wikipedia.org/wiki/S�r�?el
http://ro.wikipedia.org/wiki/Reghin
http://ro.wikipedia.org/wiki/Topli?a
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorgheni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Miercurea_Ciuc
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sf�ntu_Gheorghe
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sf�ntu_Gheorghe
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ajunge la Racu pe cale rutieră. Pentru a ajunge la Tg. Mureş (cel mai facil aeroport dpdv. 

a legăturilor rutiere sau feroviare) sunt necesare două ore.   

 

2.3.4. Optimizarea relaţiilor în teritoriu:                                                                                        . 

Comuna se află la 284 km de Bucureşti şi la 762 km de Budapesta.  Din ambele capitale se 

poate ajunge pe drumuri modernizate dar aglomerate, însă acestea nu au efect 

semnificativ asupra dezvoltării economice, având în vedere că zona este practic o zonă 

periferică, destul de izolată între munţi. 

Pe cale ferată comuna este situată pe magistrala CF400, la jumătatea distanţei între Tg- 

Mureş şi Braşov, însă doar trenurile regionale opresc aici, care astfel rezolvă parţial 

problema navetiştilor care lucrează în Miercurea-Ciuc. Astfel pentru rezolvarea curentă a 

unor probleme de afaceri, trenurile nu pot fi luate în calcul, deoarece legăturile facile 

către Braşov, Bucureşti, Cluj, (Budapesta) trec prin zonă la miezul nopţii, şi se opresc doar 

la Ciceu. În consecinţă, oamenii preferă circulaţia auto în asemenea situaţii. 

Problema anevoioasă a trenurilor este compensată de o reţea de transport cu autobuze, 

care în esenţă umple golul lăsat de lipsa corespunzătoare a legăturilor cu trenul pe timpul 

zilei, dar din punct de vedere calitativ lasă mult de dorit. 

Pe cale aeriană, cel mai facil aeroport se află la cca.146 km distanţă la Târgu Mureş 

(aeroport regional). Distanţa relativ mare de 266 km faţă de aeroportul internaţional din 

Bucureşti este mult mărită în timp de traficul foarte aglomerat, cu blocaje al DN1, astfel o 

călătorie poate dura  între 4 -7 ore. Aeroporturile internaţionale regionale, unde se găsesc 

şi alte companii aeriene decât cele cu costuri reduse, se află la distanţe de 200 km. Nu 

există în apropiere nici aeroporturi de importanţă mică, propice pentru turism. 

Aeroporturile din Iaşi şi Bacău se află la 251, respectiv 143 km distanţă. Astfel Mădăraş este 

la  periferia transportului aerian european.  

Realizarea autostrăzilor Braşov – Borş şi Tg. Mureş – Iaşi vor facilita accesul spre şi dinspre 

Europa via Budapesta. Aceste autostrăzi nu vor trece în apropiere (mai ales Tg. Mureş-

Iaşi), fapt ce are pe de o parte avantaje, pe de altă parte dezavantaje. Dintre avantajele 

certe amintim accesibilitatea mai facilă a aeroportului din Tg. Mureş, utilizarea ca 

alternativă a aeroportului din Iaşi.  

 

Culoarul de dezvoltare de rangul II este caracterizat de următoarele trăsături: 

 căi de comunicaţie de importanţă naţională, judeţeană şi comunală; 

 localităţi de tip rural cu centre intercomunale polarizatoare monofuncţionale; 

 suprafeţele antropizate sunt subordonate celor naturale; 

Culoarul de dezvoltare de rangul I este caracterizat de următoarele trăsături: 

 drum european. 

 

Astfel Mădăraş se situează pe un culoar de dezvoltare de rang I, cu următoare dispoziţii 

directoare: 

 infrastructură şi echiparea cu utilităţi conform rangului de culoar; 

 dezvoltarea specificului localităţilor; 

 orientarea către activităţi economice care să dezvolte centrele polarizatoare, să le 

confere stabilitate şi independenţă (stabilizarea populaţiei); 

 orientarea către activităţi economice care să susţină dezvoltarea identităţii localităţii 

şi să se bazeze pe potenţialul local (turism rural, activităţi meşteşugăreşti, artizanat, 

agricultură); 

 dezvoltarea infrastructurii de specialişti adecvaţi specificului localităţii; 
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 structurarea de regulamente protective pentru patrimoniul natural şi construit 

(inclusiv măsuri de protecţia mediului). 

A fost cuprinsă în documentaţie / partea scrisă şi desenată / varianta de ocolire a 

comunei Mădăraş, conform  PATJ, respectiv proiect nr. D-02-M-174/2012  pentru varianta 

de ocolire, elaborată de D&G Print Line s.r.l. ; 

Această prevedere practic limitează extinderea comunei spre est. La fel este figurată şi 

traseul drumului expres propus, conform P.A.T.J. Harghita. 

 

2.3.5. Centre şi arii polarizatoare                                                                                                 . 

Puterea de polarizare a municipiului Miercurea-Ciuc cuprinde întreaga depresiune a 

Ciucului şi aria montană adiacentă, de la pasul Izvoru Mureşului /Sândominic şi până la 

pasul Tuşnad-Bixad, iar pe direcţia perpendiculară de la Vlăhiţa până în Pasul Ghimeş 

(Lunca de Sus, Lunca de Jos, chiar şi Făget din judeţul Bacău.)  

Racu este în acest areal, fiind la o distanţă de 9 km de la M-Ciuc. Este de văzut în ce 

măsură  reţeaua TEN-T, care va trece în apropierea oraşului Gheorgheni, drumul care 

leagă Iaşi-ul de Europa va îmbunătăţi în mod semnificativ posibilităţile comunei.  

Pe de altă parte, izolarea din punctul de vedere al căilor de comunicaţie are efect 

primordial asupra posibilităţilor de dezvoltare ale turismului. În primul rând putem lua în 

considerare traficul de tranzit şi  turismul regional: datorită acestei „izolări” relative şi valorii 

în sine a peisajului, o posibilitate a comunei este orientarea către un turism ce prezintă 

peisajul cultural din secuime, axat pe prezentarea biodiversităţii. De regulă, pe pârtiile de 

schi de pe Mădăraş Harghita se ajunge dinspre Zetea/ Izvoare (sau mai greu, dinspre 

Vlăhiţa), pe drumuri forestiere, ce se află în continuarea unor drumuri de importanţă 

locală, parţial asfaltate. Asfaltarea drumului forestier ce leagă Mădăraşul de pârtiile de 

schi ar reduce semnificativ accesul dinspre Miercurea-Ciuc, Gheorgheni, Sfântu-

Gheorghe, cu efecte imediate, vizibile în turism. 

Totodată, acest aspect al izolării reprezintă o provocare pentru comună: în context 

economic, piaţa locală este mică, iar pieţele oraşelor mari vor fi accesibile doar în cazul 

cantităţilor mari sau a calităţii mai bune .  

 

 

 

 

 

 

2.4. Activităţi economice                                                                                                            . 

 

 

2.4.1. Nivel de dezvoltare economică. Premisele economico-sociale. Caracteristici 

generale 

Starea economico-socială actuală este destul de precară, regiunea depresionară în 

momentul de faţă îşi caută modelul economic, printr-o revenire la o agricultură de scară 

mică şi la produse meşteşugăreşti, utilizarea tradiţiilor locale, precum şi a peisajului natural 

şi peisajului cultural în turism. Înainte de schimbarea de regim mulţi făceau naveta la 

întreprinderile socialiste din Miercurea-Ciuc, iar o parte mai mică a lucrat la minele din 

Bălan. Industrializarea forţată din perioada socialistă nu a putut fi susţinută în anii 1990-

2000, astfel o bună parte a oamenilor din zonă au rămas fără locuri de muncă: cei tineri şi-

au căutat locuri de muncă în alte zone, în special în Ungaria, cei bătrâni s-au întors la 
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agricultură. Numai exploatările de lemn au supravieţuit şi s-au dezvoltat într-o oarecare 

măsură, precum şi industria alimentară (într-o oarecare măsură). Cauzele principale care 

contribuie la nivelul scăzut al performanţelor economice din momentul de fată sunt: 

 condiţiile fizico-geografice nefavorabile, în special cele climatice, care nu permit 

dezvoltarea unei agriculturi performante cu o structură diversificată.  O însemnată 

parte a veniturilor administraţiilor locale şi a populaţiei din zonă sunt consumate pentru 

a face faţă iernilor lungi şi foarte geroase (5 luni/an); 

 lipsa unei concepţii clare şi a unor programe de revigorare şi dezvoltare pe termen 

scurt, mediu şi lung, la nivel regional şi pe localităţi, fundamentate ştiinţific, profesional şi 

cu un grad de fezabilitate; 

 lipsa unor concepţii viabile care să reglementeze problema extrem de gravă a 

suprafeţelor forestiere din regiune, a exploatărilor necontrolate şi a problemelor legate 

de materialul lemnos;  

 nivelul redus al colaborării la nivelul administraţiilor locale din regiune în vederea 

realizării unor proiecte comune; 

 lipsa unor investiţii concrete care să diversifice oferta de valorificare a potenţialului 

economic şi turistic al regiunii; 

 starea precară a reţelei de drumuri; 

 lipsa alimentării cu gaz pentru multe localităţi din culoarul Giurgeu-Ciuc; 

 mentalitatea conservatoare a unui segment al populaţiei, orientată spre tradiţie şi o 

mare doză de neîncredere faţă de transformările rapide a structurilor economice şi 

sociale din întreaga ţară; 

 

Datele statistice pentru comună prezintă următoarea situaţie: 

 Învăţământ: 

Unităţi de învăţământ total  4 

Grădiniţe 2 

Creşe 1 

Şcoli din învăţământul primar  1 

Copii înscrişi în grădiniţe 53 

Elevi înscrişi – total 135 

Elevi înscrişi în învăţământul primar  84 

Elevi înscrişi în învăţământul gimnazial  51 

Personal didactic total  17 

Săli de clasă şi cabinete şcolare  10 

Laboratoare şcolare  1 

Ateliere şcolare  0 

 Cultură şi artă: 

Biblioteci 1 

Cămin Cultural 2 

 Ocrotirea sănătăţii: 

Dispensare medicale umane  1 

Farmacie 1 

Spitalul şi staţia de salvare cele mai apropiate se găsesc la  

Miercurea-Ciuc + staţie 

de salvare în Mădăraş 

 Poştă şi telecomunicaţii: 

Unităţi PTTR 1 

 Turism, odihnă şi agrement 
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Unităţi de cazare 2 

Locuri în unităţi de cazare 47 

Pensiuni 2 

Locuri în pensiuni 47 

Case de oaspeţi 0 

Locuri în case de oaspeţi  0 

 Dotări religioase 

Biserici 1 

Capele 1 

 Dotări comerciale 

Unităţi cu spaţii comerciale alimentare şi nealimentare  

 Unităţi alimentaţie publică 

  

 Societăţi comerciale 

societăţi comerciale cu răspundere limitată  65 

societăţi comerciale pe acţiuni  

 asociaţii 5 

fundaţii 

 composesorate 2 

cooperativă 

 
 

2.4.2. Activităţi socio-economice:  

2.4.2.1. Activităţi primare  

(desemnează primele activităţi ale omului pentru procurarea celor necesare existenţei, 

agricultura, silvicultura, exploatarea materialelor de construcţii şi extracţia primară a 

minereurilor) 

 Creşterea şi producţia animalieră / păşunile şi fâneţele naturale 

Creşterea şi producţia animalieră reprezintă o ocupaţie de mare importanţă în cadrul 

sistemului economic regional Giurgeu-Ciuc, imprimând acesteia un evident caracter 

agro-păstoral. În trecutul apropiat, aproape că nu a existat gospodărie în care să nu se 

crească alături de păsări de curte şi alte animale domestice, cum ar fi bovine sau ovine. 

Datorită ponderii sale mari, această activitate economică primeşte un caracter de 

compensare a ponderii insuficiente a culturii plantelor în balanţa agro-alimentară a zonei. 

Perioada de păşunat variază între 120 -180 zile în vatra culoarului şi 50 -70 zile pe culmile 

înalte, suprafeţele cu păşuni din vatra depresiunii Ciucului intră în aria de folosinţă 

permanentă a aşezării sub formă de izlaz comunal. Baza furajeră pentru creşterea 

animalelor este constituită într-o proporţie de 90% din păşuni naturale, iar restul de 10% din 

plante de nutreţ (lucernă, trifoi, etc.) 

Trebuie menţionat faptul că animalele sunt vândute vii, din motiv că doar în mică măsură 

există o industrie de prelucrare a cărnii, cel mai apropiat abator fiind la Gheorgheni.  

Amintim în acest sens – la nivelul depresiunii - câteva încercări de produse „sănătoase”, 

tradiţionale. Pe când animalele crescute pe păşunile montane, foarte bogate din zonă 

sunt cumpărate în special de italieni, aceste încercări locale de prelucrare a cărnii de 

multe ori lucrează din carne de import din crescătorii, din materie primă de calitate mult 

mai săracă - situaţie care merită să fie schimbată în sensul că materia primă de calitate 

ar trebui prelucrat de micile manufacturi cu produse tradiţionale din zonă. 
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Valorificarea laptelui se făcea tradiţional la fabrica de prelucrare a laptelui din M-Ciuc, 

respectiv din alte judeţe, transportul de aici făcându-se cu mijloacele de transport ale 

fabricilor de prelucrare. În prezent, majoritatea laptelui este cumpărat de un întreprinzător 

local, (Bomilact), fiind un exemplu pozitiv. Produsele fabricii din comuna vecină, Mădăraş 

sunt produse industriale, care au avantajul că pe plan local sunt  o concurenţă pentru 

produsele lactate tip industriale din reşedinţele judeţelor din zonă. Fabricarea unor 

produse  care ar muta accentul de la cantitate la calitate (brânză maturată de ex., 

brânze tip Rokfort – ceea ce ar însemna şi valorificarea laptelui de oaie, numărul ovinelor 

fiind surprinzător de ridicat) etc.  şi care ar permite o valorificare mai bună a laptelui pe 

pieţele oraşelor mari este un pas care merită să fie luat în considerare, ar permite mărirea 

cantităţii de lapte prelucrate. 

Situaţia din 2015: 

- bovine:   432  capete 

- cai:   139  capete 

- ovine:   1653  capete 

- caprine:   374  capete 

- porcine:   287  capete 

- iepuri:   - 

- păsări:   1123  capete 

- stupi:   10  bucăți 

Destinaţia produselor agricole vizează cu precădere consumul direct al populaţiei 

(legume, fructe, animale şi produse animaliere) şi într-o pondere mai redusă prelucrarea 

agroalimentară (produse lactate şi din carne, mai puţin cereale sau alte produse 

animaliere), atât la scară redusă (în gospodării individualizate, în manieră tradiţională, dar 

tot mai limitat), cât şi la scară industrială (cu o creştere în funcţie de cerere şi 

diversificarea cererii).  

Dacă ne uităm însă la ce suprafeţe de păşuni şi pajişti are comuna, numărul animalelor 

crescute este  disproporţionat de mic, conform datelor de mai jos: 

 

Distribuţia a suprafeţelor agricole şi forestiere (ha), respectiv % din teritoriul administrativ 

a comunei (6587,63 ha): 

 arabil fâneţe păşune pădure total 

Racu 977,35 ha 1223,41 ha 1010,81 ha  1281 ha 4653,41 ha 

 

Tabelul utilizează conceptul de capăt convenţional – ceea ce pe baza greutăţii asigură 

un mod de echivalare între diferitele categorii de animale, respectiv indică o suprafaţă 

necesară pentru producerea hranei. 

 

 Nr. la 

recensământul 2011 

Coeficient capăt 

convenţional 

Nr. Capăt convenţional 

bovine 432 0,8 345,6 

Ovine + caprine 1653 0,0714 144,72 

cabaline 139 0,8 111,2 

porcine 287 0,114 32,718 

Total capete convenţionale 634,238 
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Potenţialul economic (agricol): 

fâneţe + păşune Capete  

convenţionale posibile 

Nr. Capete convenţionale existente 

2234,22 2234,22(100%) 634,23 (28,38% din nr. posibile după teren) 

 

Datele anterioare ne arată că este posibilă o creştere de aproape 370 % privind creşterea 

animalelor, adică este chiar posibilă triplarea  numărului acestora! 

Creşterea animalelor, în cadrul unor ferme mai distanţate de comună ar putea fi o soluţie 

pentru economia zonei. După opinia mai multora este lipsă şi de cunoştinţe de 

specialitate, mai ales în ceea ce priveşte bioagricultura, care de fapt nu este o 

alternativă prea cunoscută în cercul agricultorilor.  

Fermele de familie se descurcă greu fără fondurile necesare. Producătorii nu pot concura 

cu preţurile mici ale produselor globalizate, însă putem observa o oarecare creştere a 

nevoi localnicilor pentru alimente tradiţionale, curate: odată pe lună la M-Ciuc se 

organizează piaţa alimentelor tradiţionale.  Este îmbucurător şi creşterea de la an la an al 

numărului de bovine, datorită finanţărilor europene de sprijinire din domeniu. În ultima 

vreme sunt semnale pozitive din partea pieţii, în sensul că animalele crescute liber, pe 

păşunile din zonă pot fi valorificate la un suprapreţ semnificativ pe o nişă de piaţă. 

 Cultura plantelor şi producţia vegetală / terenurile arabile 

Cultura plantelor şi producţia vegetală reprezintă un sector complementar în cadrul 

sistemului economic regional în raport cu celelalte activităţi intramontane specifice în 

regiune: creşterea animalelor, cu o rentabilitate ridicată datorită terenurilor întinse 

ocupate cu păşuni + fâneţe (48,01% din suprafaţa administrativă a comunei) şi 

exploatarea lemnului stimulată de ponderea suprafeţelor ocupate cu păduri (27,53% din 

suprafaţa administrativă a comunei).  Suprafaţa terenurilor arabile este doar 20,99% şi este 

de 2,28 ori mai mică decât suprafaţa însumată a păşunilor şi a fâneţelor.  

În plus, agricultura regiunii are astăzi un profund caracter de subzistenţă, singurele 

produse agricole care nu sunt utilizate integral consumului propriu sunt: 

 cartofii  ( fiind cultivaţi în suprafeţe mari, dar piaţa a suferit în ultimii ani fluctuaţii destul 

de mari din cauza importurilor. Zona este ideală pentru această cultură)  

 fânul - chiar pe terenurile arabile (surplusul obţinut se vinde de obicei la sfârşitul iernii 

unor persoane fizice sau firme din Moldova). 

Posibilitatea de diversificare a producţiei agricole apare doar dacă se introduc în 

folosinţă agroterasele abandonate, cu condiţiile pedoclimatice favorabile. Iernile lungi şi 

geroase şi verile destul de răcoroase determină producerea unor îngheţuri prea timpurii 

sau prea târzii la sol care reduc considerabil perioada de vegetaţie a plantelor. 

La nivelul arealului unei depresiuni intramontane, cu sol nu prea bun, cultura de cerealele 

pentru boabe pot fi luate în calcul nu pentru o producţie record (şi astfel rentabilă) ci 

pentru rotaţia culturilor, factor important în producerea cartofilor de calitate. Cu efect 

similar, dar cu producţii mai însemnate se poate realiza rotaţia culturilor, cu  plante 

furajere (de nutreţ). Trebuie să mai amintim producţia de legume (se practică pe 

suprafeţe mici, de regulă în apropierea gospodăriilor şi pentru uz propriu), respectiv 

cultivarea a altor plante de cultură (tot pe suprafeţe mici ca pondere), aici intrând rapiţa, 

sfecla de zahăr, plantele de sămânţă, lucerna, trifoiul, etc.  

Cultura cartofului (Solanul tuberosum), în pofida volumului mare de muncă şi a creşterii 

exodului rural, continuă şi în prezent să domine peisajul agrar din depresiunea Ciuc, 

acesta constituind un aliment de bază pentru alimentaţia populaţiei din regiune, folosit şi 

în industria pentru preparare a spirtului, amidonului, glucozei şi a dextrinei. Însă producţia 
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de cartofi – zona fiind o zonă tradiţională a cultivării şi producerii seminţelor de cartofi de 

calitate - este rentabilă doar în condiţii în care se poate rezolva depozitarea şi păstrarea 

în magazii a recoltei, deoarece pe pieţe apar prima oară cartofii recoltaţi în sudul ţării, 

după care piaţa este alimentată de zona Sf.-Gheorghe, Târgu Secuiesc, şi doar apoi zona 

Miercurea-Ciuc. În acest fel practic preţul cartofilor este stabilit deja când cartofii din 

zona Ciuc (inclusiv Mădăraş) apar pe piaţă. Depozitarea – în condiţii climatice mai aspre 

a depresiunii - uneori este rentabilă, dar sunt situaţii (datorită importurilor) când primăvara 

preţul cartofilor nu depăşeşte, sau chiar este mai mică decât preţul din toamna anului 

precedent, condiţii în care depozitarea – cu toate costurile aferente – practic nu se 

merită. 

Principala plantă cerealieră, grâul (Triticum aestivum), se cultivă atât toamna cât şi 

primăvara. Calitatea grâului depinde foarte mult de condiţiile climatice, în special de 

evoluţia temperaturilor din acel an. Uneori din cauza conţinutului mare de gluten al 

grâului obţinut, acesta nu poate fi folosit decât în furajarea animalelor. Orzul şi orzoaica 

au o importanţă economică relativ bună, deoarece au o plasticitate ecologică mare (se 

pot cultiva şi la altitudini mai mari cu condiţii climatice mai aspre), precocitate 

incomparabil mai mare faţă de celelalte cereale.  

Putem constata că rata terenurilor aflate în cultivare mult mai mică decât media pe ţară 

– totodată condiţiile climatice şi calitatea solului din regiune nu permite cultivarea 

productivă a terenurilor arabile. Trecerea la agricultura ecologică în cazul terenurilor 

arabile necesită costuri extrem de mari de producţie şi un asigură un debit scăzut, în mod 

deosebit când vine vorba de producţia de cereale. În luna mai sunt frecvent temperaturi 

sub 0º, iar la mijlocul lunii august deseori apare bruma. Totuşi, odată cu dezvoltarea 

segmentului de creşterea animalelor –tocmai pentru a asigura unor produse premium, 

„fără chimicale”- este nevoie de furaje „curate”, în acest context merită regândită 

agricultura zonei şi din privinţa cultivării plantelor. 

 Exploataţia minieră 

În Comuna Racu există o carieră de piatră care deservește nevoile regionale. Aici se 

produce piatră concasată / pietriş de râu, spălat. Materia primă deja este adusă din alte 

parte. În context economic regional este interesant că începe să fie din nou prezentă 

producţia de piatră cubică, realizată de către mici ateliere din zona Gheorgheni, 

respectiv Bixad. 

 Silvicultura 

Pădurea este una dintre cele mai importante resurse în toată Depresiunea Ciuc. 

Exploatarea forestieră reprezintă o activitate importantă în viaţa economică a întregii 

zone. De-a lungul timpului dimensiunile suprafeţelor împădurite a scăzut în continuu 

datorită defrişărilor necesare pentru a obţine teren arabil, sau din cauza exploatării 

forestiere abuzive (în acest sens am prezentat mai jos situaţia din prima ridicare 

topografică /cu pădurea foarte aproape de sat, respectiv situaţia actuală). 
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Liziera pădurii faţă de comună pe prima ridicare topografică (sus), respectiv pe ortofoto(jos) şi două situaţia suprapusă, 

prin transparenţă: se poate observa o distanţare considerabilă  a pădurii faţă de localitate. 
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În mod tradiţional ne gândim la silvicultură ca ramura al exploatări forestiere, fără să ne 

gândim la produsele secundare, cum ar fi fructe de pădure, ciuperci, vânat etc. Speciile 

comestibile de ciuperci sunt colectate frecvent de localnici şi de turişti, fiind însă 

comercializate ocazional, şi nu apar în gastronomia restaurantelor din zonă. De regulă 

centrele de colectare ale unor firme din Italia plătesc bani mărunţi faţă de preţurile de 

valorificare din Italia, şi astfel o bună parte a ciupercilor părăsesc zona ca materie primă. 

Printre acestea se numără: specii de ciuperci (Agaricus), piciorul-căprioarei (Macrolepiota 

procera), roşcovă (Lactarius deliciosus), hrib (Boletus edulis), gălbior (Cantharellus cibarius) 

etc.   ocazional se culeg: mure, măceşe şi plante medicinale. Problema că de multe ori 

aceste „resurse” nu sunt culese de localnici, ci  în cadrul unor invazii de culegători intruşi, 

care practic distrug habitatul acestor specii, iar „materia primă” este valorificată în ţară şi 

străinătate (Italia, Ungaria, Austria, Belgia) fără ca din profit să fie reîntors ceva pentru 

menţinerea acestor habitate.  

La licitaţiile composesoratelor participă atât microîntreprinderile locale din industria 

lemnului, cât şi firme multinaţionale, fără să existe o piaţă stabilă a lemnului . 

Dat fiind faptul că din terenul administrativ al comunei 46,75% este suprafaţă împădurită, 

şi există un composesorat puternic, este relevantă experienţa composesoratului din Zetea 

(comuna învecinată de peste munţi) unde ciupercile şi  fructele de pădure  sunt culese, 

sortate, curăţite, răcite si ambalate de forţa de muncă locală, în cadrul unui proces care 

doreşte păstrarea  în continuare a biodiversităţii: de exemplu, resturile de ciupercă 

precum şi apa cu care a fost spălată ciuperca este dusă înapoi şi este împrăştiată în 

pădure.  

 

2.4.2.2. Activităţi secundare şi terţiare  

Ele reprezintă activităţi derivate ale sectorului primar şi valorificarea produselor acestuia, 

cum ar fi industria, transporturile, turismul, educaţia, cultura, cultele, ocrotirea sănătăţii, 

etc. În cazul comunei sunt prezente: 

 (micro)industria – mai ales prelucrarea lemnului. Un real pericol pentru aceste firme mici 

reprezintă prezenţa la licitaţiile de procurarea a lemnului a firmelor multinaţionale.  

 serviciile sunt slab dezvoltate în comună, practic nu există un restaurant de calitate, 

sunt câteva băcănii etc. 

 turismul şi agroturismul este subdezvoltat. Sunt date premisele unui turism rural care ar 

putea să constituie baza turismului din Racu: 

- există cinci monumente de importanţă regională şi un ansamblu de monument istoric, 

de importanţă naţională,  

- există siturile Natura 2000, 

- apa minerală ar putea fi utilizată pentru tratamente, respectiv ştrand cu apă minerală, 

diferite evenimente culturale,  

- cele de sus s-ar putea  completa – pentru a asigura o şedere cât mai prelungită -, cu 

elemente ale turismului activ: excursii montane la Harghita Mădăraş / Harghita Racu, 

excursii cu bicicleta, schi fond şi schi alpin (ori la Harghita-Mădăraş, ori la pârtia 

proiectata în apropiere), observarea florei şi faunei locale şi multe altele. 

 nu în ultimul rând, trebuie să pomenim de apropierea locului de pelerinaj Şumuleu-

Ciuc, când în perioada rusaliilor toate locurile de cazare disponibile din zonă sunt 

ocupate; Şumuleu-Ciuc este punctul final al drumului de pelerinaj Sf. Maria. 

Obiective turistice de pe teritoriul comunei: 

- capela Sf. Filip şi Iacob de pe muntele Bogát (punct belvedere); 

- conacul Cserei; 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Hrib
http://ro.wikipedia.org/wiki/G%C4%83lbior
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- biserica romano-catolică(punct belvedere); 

- ruinele cetăţii Pogányvár 

Obiective turistice situate  într-o rază de 60 de km (maxim o oră cu autoturismul) ; 

- biserica fortificată din Cârţa; 

- Piatra Singuratică / Hăşmaşu-Mare/ Öcsém. 

- cetatea Mikó din M-Ciuc şi mica bazilică papală din Şumuleu-Ciuc; 

- staţiunea Lacu-Roşu şi Cheile Bicazului; 

- salina Praid (una dintre cele mai mari mine de sare din ţară şi Europa) ; 

- lacul Ursu din Sovata / şi staţiunea Sovata în sine; 

- staţiunea Tuşnad, lacul Sf. Ana; 

- castelul Lázár, mănăstirea franciscană, biserica romano-catolică din Lăzarea 

(monumente de categoria A); 

- cetatea Rákóczi din pasul Ghimeş (cunoscut ca hotarul de o mie de ani) 

- Dâmbul Tătarilor între Lăzarea şi Ditrău; 

- catedrala neogotică din Ditrău; 

- centrul istoric şi şirul armenesc din Gheorgheni, biserica armeană, respectiv biserica Sf. 

Nicolae din Gheorgheni – monumente de categoria A; 

- centul istoric Frumoasa (păstrând prezenţa negustorilor armeni). 

- memorialul de la "Nyerges-tető", un fel de Termopile al revoluţiei maghiare paşoptiste; 

Obiective turistice situate  într-o rază de 120 de km (maxim două ore cu autoturismul) 

- staţiunea Borsec; 

- Muzeul Naţional Secuiesc din Sf. Gheorghe; 

- oraşul Târgu Secuiesc, cu muzeul breslelor, respectiv cu curţile adiacente pieţii centrale. 

- Braşov, respectiv bisericile săseşti fortificate; 

- Sighişoara. 

În apropiere se poate schia la:  

- la Harghita-Băi; 

- pe Harghita-Mădăraş; 

- în staţiunea Izvoru Mureşului; 

- pe vârful Bucin (situat pe drumul care face legătura cu Praid) ; 

- la Ciumani două pârtii de schi;  

- la Valea Strâmbă există un şanţ pentru sărituri de schi.  

  

2.4.2.3.Principalele produse locale sunt: 

 produse din lemn prefabricate: case din lemn, cabane, căsuţe şi mobilier de grădină 

 lemn brut pentru construcţii, cherestea 

 produse agricole: cartofi, grâu, secară; 

 produse animaliere: caşcavaluri, lapte, carne, ouă; 

 piatră pentru placaje 

 

2.4.2.4. Lucrări de îmbunătăţiri funciare 

Pe teritoriul administrativ al comunei Racu  lucrări de îmbunătăţiri funciare sunt necesare 

în zonele ce se situează predominant în partea adiacentă  râului Olt – este vorba de 

lucrări de prevenire a inundaţiilor în cazul zonelor ce vor deveni construibile prin noul 

P.U.G. Se va consulta în acest sens harta de inundabilitate. 

 

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Izvoru_Mure?ului
http://ro.wikipedia.org/wiki/Praid
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2.5. Populaţia. Elemente demografice şi sociale                                                                     . 

 

2.5.1.Densitatea populaţiei  

Este foarte scăzută  (29,3 loc. /km2, Racu) chiar şi în comparaţie cu media pe judeţul 

Harghita (46 loc. /km2, ), cifră care la rândul ei este foarte mică, fiind cam jumătate din 

media pe ţară (84,8 /km2, România). Practic la Racu avem o treime din densitatea pe 

ţară. 

 

2.5.2. Tendinţe generale 

Putem considera - pe baza recensămintelor din 2002 respectiv 2011 că populaţia 

comunei este constantă (cel din 2011 este 98,7% din populaţia din 2002), iar persoanele 

între 0-14 ani au o pondere de 17,62% din populaţia comunei.  Scăderea numărului 

copiilor ar atrage după sine desigur şi scăderea numărului şcolarizărilor, ceea ce ar avea 

ca efect închiderea unor instituţii, respectiv desfăşurarea educaţiei în clase mixte.  

În special segmentul de vârstă cuprinsă între 20-29 ani lucrează în străinătate, dar 

majoritatea acestora declară intenţia de a reveni  odată cu atingerea unei stări 

financiare corespunzătoare. 

 

2.5.3. Riscurile umane 

Veniturile populaţiei urmează trendul de la nivelul naţional, dar sunt la limita inferioară a 

acestora. O mică parte a populaţiei se încadrează în categoria celor cu venituri 

substanţiale (1-3%), iar peste jumătate din aceasta se află în situaţia de a nu reuşi 

asigurarea pe deplin a diverselor necesităţi fundamentale. O mare parte din veniturile 

ultimei categorii sunt utilizate pentru hrană şi întreţinere, neexistând posibilitatea pentru 

acoperirea altor necesităţi (culturale, recreative, studii superioare, etc.). Un procent de 20-

30% din populaţia zonei se încadrează în categoria celor care au un loc sigur de muncă şi 

venituri relativ acceptabile, iar aproximativ 10%  se situează sub pragul critic de 

subzistenţă. Şomajul, afectează cca. 7% din populaţia adultă, aptă de muncă, dar în 

mod real şomajul se situează la valori de 15%. Pe lângă latura materială, şomajul mai are şi 

o dimensiune psihologică de unde decurg numeroase alte riscuri: creşterea numărului de 

divorţuri, a criminalităţii, a sinuciderilor, etc., fenomene în creştere. Alcoolismul şi 

criminalitatea, mai ales criminalitatea economică, sunt şi ele fenomene de risc care s-au 

amplificat în ultimul timp pe fondul evenimentelor negative din sfera economică, 

combaterea acestora au şanse destul de reduse în condiţiile actuale. 

 

 

2.6. Circulaţia                                                                                                                               . 

 

Comuna Racu este traversată de DN 12 / E578  ( Chichiş - Topliţa), respectiv DJ124 şi linia 

de cale ferată Braşov - Deda.  Străzile existente sunt de categoria tehnică III cu două 

benzi de circulaţie şi respectiv de categoria IV cu o singură bandă. În zonele pentru 

locuinţe şi funcţiuni complementare, traficul este local (pentru accese şi staţionări), iar 

reţeaua stradală este în general satisfăcătoare din punct de vedere al capacităţii, dar 

insuficient amenajată pentru parcare şi circulaţia pietonală. Reţeaua secundară de 

circulaţie se compune din accesele locale cu una sau două benzi carosabile care în 

general se înfundă sau se racordează la străzile principale. Parcarea se realizează 
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adeseori haotic de-a lungul străzilor, parcajele sunt în număr insuficient şi neamenajate 

corespunzător.  

Nu există piste sau trasee amenajate pentru biciclişti. 

Există curse frecvente de autobuz, care leagă între ele aşezările Racu - M-Ciuc, respectiv 

trenurile regionale permit naveta la  reşedinţa de judeţ.  

 

2.6.1. Relaţia teritoriu administrativ / intravilan cu căile de comunicaţie şi transporturi 

LIMITA ADMINISTRATIVĂ / nu se modifică 

DJ 123 

 

La ieşirea spre Frumoasa  

La ieşirea spre Siculeni  

DJ 124 La ieşirea spre Mihăileni  

E578 

 

La ieşirea spre Gheorgheni Km 91 + 564 m 

La ieşirea spre M-Ciuc Km 87 + 737 m 

C.F. Magistr. 

nr. 400 

La ieşirea spre Deda Km 109 + 627 m 

La ieşirea spre M-Ciuc Km 105 + 563 m 

C.F. lin. sec. 

nr. 501 

La ieşirea spre Siculeni Km 148 + 489 m 

La ieşirea spre Adjud Km 146 + 262 m 

INTRAVILAN EXISTENT 

DJ 123 

 

La ieşirea spre Frumoasa  

La ieşirea spre Siculeni  

DJ 124 La ieşirea spre Mihăileni  

E578 

 

La ieşirea spre Gheorgheni  

La ieşirea spre M-Ciuc  

C.F. Magistr. 

nr. 400 

La ieşirea spre Deda  

La ieşirea spre M-Ciuc Km 105 + 563 m 

INTRAVILAN PROPUS 

DJ 123 

 

La ieşirea spre Frumoasa  

La ieşirea spre Siculeni  

DJ 124 La ieşirea spre Mihăileni  

E578 

 

La ieşirea spre Gheorgheni  

La ieşirea spre M-Ciuc Km 87 + 737 m 

C.F. Magistr. 

nr. 400 

La ieşirea spre Deda  

La ieşirea spre M-Ciuc Km 105 + 563 m 

 

 

2.7. Intravilan existent. Zone funcţionale. Bilanţ teritorial                                                        . 

 

2.7.1.Intravilan existent 

Teritoriul administrativ al comunei Racu se întinde pe o suprafaţă de 4653,41 ha din care 

intravilan 169,77 ha. Intravilanul existent se marchează în PUG prin corelarea limitelor şi 

suprafeţelor aflate în evidenţa Oficiul Judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, cu 

cele aflate în evidenţa Consiliului Local. Comuna este alcătuită dintr-o singură  aşezare 

componentă: . În prezent, conform P.U.G: -ului în vigoare, limita intravilanului nu coincide 

cu limita parcelelor, astfel există parcele cu „jumătate” de parcelă în intravilan, 

„jumătate” în extravilan. 
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2.7.2. Zone funcţionale 

În ceea ce urmează prezentăm analiza principalelor caracteristici ale zonelor funcţionale 

din intravilan : 

 

Zonele şi sub-zonele funcţionale din prezentul P.U.G. sunt următoarele: 

 
 Lr -  zona pentru locuinţe, în mediu rural, pe un parcelar tradiţional 

Aceste zone se caracterizează prin locuinţe tradiţionale, gândite pentru case P. Accesul 

în case se realizează comandat prin curte (şi nu direct din stradă). De regulă, casele sunt 

retrase faţă de aliniament şi încă există anexele gospodăreşti, inclusiv şura. Ulterior o bună 

parte dintre casele iniţiale au fost înlocuite cu case pătrate, sau au fost supraetajate, 

aceste intervenţii producând disconcordanţe în imaginea rurală. Putem remrca în mică 

măsură existenţa unor funcţiuni complementare (servicii prestate de ateliere mici de 

producţie, birouiri amenajate în locuinţe, comerţ: băcănii etc.) 

 După tipuri de parcelar, în cazul comunei Racu diferenţiem următoarele tipuri: 

 Lrz: zonă de locuire tip rural,  tip zecimi secuieşti, pe parcelar tradiţional, cu 

anexe gospodăreşti şi cu funcţiuni complementare (de ex. agricole); 

 Lrp: parcelar tradiţional în pieptene, pe parcelar tradiţional, cu anexe 

gospodăreşti şi cu funcţiuni complementare (de ex. agricole); 

 Lrf: parcelar tradiţional cu fundături, cu anexe gospodăreşti şi cu funcţiuni 

complementare (de ex. agricole); - este o situaţie între zecimi şi parcelarul tradiţional 

în pieptene. 

 Lra: zonă de locuire tip rural, pe parcelar tradiţional relaţionat cu apă, cu anexe 

gospodăreşti şi cu funcţiuni complementare (de ex. agricole); 

 Lrm : zonă de locuire cu gospodării dispersate în peisaj. Iniţial putem vorbi despre 

sălaşuri de vară, care ulterior pot deveni zone permanent locuite în tot timpul anului.  

În cazul comunei Racu, nu găsim încă zone permanent locuite, astfel acest tip de 

locuire va fi tratat în cadrul capitolului următor, a locuinţelor sezoniere. 

 

Revenind la zecimi, în ceea ce urmează prezentăm o descriere generală, urmând să 

arătăm apoi ce se regăseşte din acest mod de organizare la Racu. Prin zecimi (unităţi 

teritoriale ce depăşesc cadrul gospodăriei, dar nu sunt de mărimea unui sat): organizarea 

militară medievală a secuilor  se reflectă în teritoriu, zecimile fiind nucleele de bază a 

aşezărilor. Ţesutul tipic al zecimilor, ca cel mai vechi mod de organizare, se caracterizează 

prin gruparea locuinţelor spre exterior şi a anexelor în miezul insulelor definite de forme 

care odinioară puteau fi ramuri răsfirate ale pârâului. Vorbim de proprietăţi arhaice 

subîmpărţite care desenează uliţe şi fundături,  fiind ocupate cu clădiri aşezate liber, 

grupate funcţional.  De multe ori, sunt accentuate de prezenţa unei clopotniţe, şi se 

sprijină întotdeauna pe un pârâu. Este o formă areolară cu structură adunată. De    regulă    

într-un    sat   există „zecimea de sus”şi „zecimea de jos”, poziţionate după cursul apei. Iar 

între cele două mai pot apare altele. Denumirea în maghiară de „szeg” sau „tíz” în 

componenţa denumirii zonei deja dă de bănuit că avem de a face cu această formă de 

aşezare, care prezintă un avantaj cert: arhitectura locului fiind din materiale combustibile, 

în cazul unui incendiu puternic se arde doar o parte din sat, nu tot satul, iar oamenii din 

zecimea respectivă pot fi cazaţi de zecimea vecină şi pot reconstrui prin clacă -ajutând 

unul pe celălalt- zecimea pierdută. Această solidaritate este prezentă şi astăzi, în cazul 

inundaţii lor sau incendiilor, oamenii pun umărul la limitarea efectelor, iar pentru cel 

păgubit se strânge un ajutor financiar care permite refacerea. De exemplu la Suseni 

(Harghita), localnicii după ce întregul sat a fost pârjolit de armata austriacă, locuitorii 

abandonează vechile amplasamente – considerând că nu merită efortul-  şi construiesca 

pe un nou amplasament un „sat nou”, care  este de fapt  denumirea în maghiară a 

comunei (Satul nou din Gheorgheni / Gyergyóújfalu). Din considerente de apărare (şi de 

prevenirea incendiilor), biserica era amplasată liber în peisaj, între zecimi. În lipsa bisericii, 

centul zecimii este marcat cu o clopotniţă, cu un spaţiu liber aferent, ca spaţiu comunitar. 

Până nu demult, zecimile funcţioneau ca şi comunitate, dispunând de exemplu un număr 
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mare de tacâmuri  procurate în comun, care erau folosite cu ocazia evenimentelor 

festive, nunţilor, parastasurilor etc. 

Totodată trebuie să constatăm că zecimile erau eficiente până apariţia şurelor, ceea 

ce s-a întâmplat în primele decenii ale secolului XIX. Îndesarea construcţiilor, mai ales a 

şurelor era posibilă doar în condiţii care a favorizat răspândirea incendiilor, astfel localnicii 

au preferat să se mute parţial din zecimi şi încep să construiască adiaccent zecimilor, pe 

parcele cu lăţimi aproximativ egale (parcelar în piaptăn), cu o ocupare a parceleli în 

care şura domină spatele parceleli, fiind de regulă paralelă cu strada (perpendicular pe 

orientarea parcelei) 

La Racu, în cazul satului Racu, UTR2 din trupul R1 reprezintă acest tip de locuire - se va 

consulta planşa 04 : Unităţile teritoriale de referinţă (UTR) şi subzonele, pag.1/2. 

  

 
 

 
 

Zecimile din Secuime / situaţie generală 

 

Ceea ce priveşte parcelarul din fundăturile, caracteristicile pot fi asimilate cu 

caracteristicile parcelarului în piaptăn, doar că străzile ce alimentează parcelarul sunt 

înguste, permit doar un sens de circulaţie –şi din acest motiv, are lărgiri locale în faţa 

porţilor pentru a permite accesul căruţelor/maşinilor în curţi.  Intervenţia pompierilor, a 

salvării etc. este dificilă din acest motiv.  
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La Racu, în cazul satului Gârciu, UTR1 din trupul G1 reprezintă acest tip de locuire - se 

va consulta planşa 04 : Unităţile teritoriale de referinţă (UTR) şi subzonele, pag.1/2. 

Parcelarul  în  „piaptăn”  se caracterizează prin loturi înguste, înşirate la fronturi de 

străzi şi sunt zone populate ulterior zecimilor. Erau diferenţiate de zecimi şi dpdv. social:  „În 

timp ce străduţele cu imagini variate sunt locuite de neamuri legate prin coeziune bazată 

pe rudenie şi ocupaţii identice, cele noi ordonate ascund locuitori de origini şi dispoziţii 

diferite.” – descrierea etnografului dr. Kós Károly. De multe ori au luat naştere prin 

extinderea în lăţime, perpendicular pe pârâul ce străbate aşezarea. În acest caz era 

obligatoriu păstrarea acceselor la apă (pentru adăparea animalelor). Practic  accesele 

la apă sunt străzi înguste (în cele mai multe cazuri abandonate astăzi, ca spaţiu a 

nimănui). Putem diferenţia trei tipuri esenţiale, ale acesui parcelar, după cum urmează: 

 Lotul de trecere.  

Acest tip este caracteristic zonelor plate ale depresiunii, şi 

surprinde clar o etapă de dezvoltare în larg faţă de pârâu a aşezării. 

Loturile alungite se leagă de drumuri pe ambele capete, în faţă de 

cel sătesc, în spate de drumul de pământ agricol, de deservire. 

Casa se găseşte în faţă, este „perpenticula” pe drum, şi de regulă 

are o mică grădină cu flori şi cu arbuşti ornamentali. După nevoi, 

casa poate fi extinsă spre spate. Şura transversală împarte lotul în 

două, iar în spate se găseşte o grădină amplă, cu teren arabil, 

livadă etc. Amplasarea şurii este condiţionată de accesul cu căruţa.  

Pe lot pot fi  întâlnite şi alte anexe. 

 

 

 

 
   (desen realizat de Tövissi Zsolt) 

 

 

 gospodăria-curte  

Prin împărţirea în două a lotului de 

trecere şi transformarea drumului agricol 

din spate în drum sătesc ia naştere în 

prima etapă gospodăria-curte, care  este 

cele mai des întâlnit lot înguste, cu 

clădirile amplasate la margini. Deseori 

există o grădină laterală ca livadă (în 

compensarea grădinii pierdute din 

spatele şurei). Casa de locuit se găseşte în 

faţă, prispa este orientată spre curte, 

iniţial către stradă găsim o mică grădină 

cu flori care ulterior dispare, casa fiind 

aliniată la frontul străzii. Lotul este închis cu 

corpul transversal al şurei.  
(desene realizate  de Tövissi Zsolt) 

 

 

 

 lotul în lungul străzii  

O subvariantă este lotul orientat în lungul străzii, întîlnită în văile înguste unde,  lotul  se 

împarte în mai multe secţiuni paralele, înşiruite în lungul dru-mului / pârâului, lăţimea  

lotului este considerabil mai mare decît adîncimea, din cauza văii înguste. Secţiunile cu 

diferite funcţiuni au intrări separate de pe drum. 
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(desene realizate  de Tövissi Zsolt) 

 

La Racu, în cazul satului Racu UTR-urile 3,5 din trupul R1 iar în cazul satului Gârciu, UTR2  

din trupul G1 reprezintă acest tip de locuire - se va consulta planşa 04 : Unităţile teritoriale 

de referinţă (UTR) şi subzonele, pag.1/2. 

 

Parcelarul tradiţional relaţionat cu apă poate fi oricare dintre cele enumerate mai sus, 

diferenţa fiind că aici se simte (vizual) prezenţa unei ape curgătoare şi de regulă, 

gospodăriile sunt mai transparente spre peisaj. 

La Racu, în cazul satului Racu UTR7 din trupul R1, trupul R2 reprezintă acest tip de 

locuire. 

 

Mai există o situaţie, cu parcelar tradiţional, atipic, unde valoarea peisageră este 

dominantă, deci dezvoltările viitoare vor fi realizate ţinând cont de acest aspect.  

La Racu, în cazul satului Racu UTR10 din trupul R1 reprezintă acest tip de locuire. 

 

 Ls:  locuinţe sezoniere, case de vacanţă 

Aceste zone pot fi caracterizate prin locuire dispersată în peisaj, pe parcelar tradiţional tip 

montan. De obicei pe ia naştere pe locul sălaşurilor de vară, se carac-terizează prin 

gospodării dispersate în peisaj pe loturi mari, şi amplasarea liberă a construcţiilor pe teren, 

de regulă grupate în jurul unei curţi. Clădirile sunt realizate din materialul local (distanţa de 

la centru, starea drumurilor de pământ făcând dificil transportul).  Prezenţa pomilor 

fructiferi indică existenţa lor în peisaj, chiar după dispariţia construcţiilor. Gardurile sunt 

transparente, foarte sumare şi se limitează la zone mici, plutind în peisaj. Situaţia 

tradiţională se schimbă, aceste construcţii azi nu se mai construiesc pentru fucnţiunea lor 

agricolă, ci sunt destinate recreerii/agrementului/turismului. 

La Racu, în cazul satului Racu UTR-urile 1,2 din trupul R3, trupurile R4, R6-45,  iar în cazul 

satului Gârciu, UTR2  din truo G1 reprezintă acest tip de locuire - se va consulta planşa 04 : 

Unităţile teritoriale de referinţă (UTR) şi subzonele, pag.2/2. 

 

 
 IS -  zona pentru instituţii şi servicii; cu subzone: 

 
 Isa: administrative şi servicii; 

 Isi: învăţământ şi educaţie; 

 Isc: cultură; 

 Isct: culte; 

 Ist: sport-turism; 

 



                                                                                                                                                                          
55 

Funcţiunile următoare sunt sporadice şi de mici dimensiuni, deci ele pot fi 

înglobate în funcţiunea Isa: 
 Iss: sănătate şi asistenţă socială; 

 Isco: comerciale; 

 Isf: financiar-bancare; 

 Isps: prestări servicii. 

 

 

 ID -  Zona pentru unităţi industriale şi depozitare: 

 

 IDp: subzonă tip producţie; 

 IDc: subzonă tip carieră de piatră; 

 

 

 M -  Zona definită ca zonă de protecţie a unui monument istoric: 

În cazul comunei Racu prectic toată comuna-zona compctă- este zonă de protecţie 

comasată  din zona de protecţie a mai multor monumente/zone construite protejate. Este 

vorba de trupurile R1÷R4, respectiv G1.  

 

 

 A -  Zona tip agricultură 

 ASd: servicii, utilaje agricole şi depozite; 

 Az: ferme zootehnice;  

În contextul comunei Racu se poate observa prezenţa fosteir ferme agricole în imediata 

vecinătate a zonelor de locuit, în prim planul bisericii din Gârciu, fiind deranjant în peisajul 

cultural. Nu se recomandă extinderea fermei, în schimb se va realiza o zonificare clară 

pentru distanţele de protecţie a grajdurilor faţă de localitate. Pe de altă parte, se pune 

problema fermelor agricole noi: vor fi propuse la distanţele de protecţie prevăzute de 

lege faţă de zonele de locuit.  Întru-cât nu se poate preconiza numărul şi tipul lor, ele vor fi 

autorizate pe bază de P.U.Z., chiar după aprobarea prezentului P.U.G. 

- ASd: servicii, utilaje agricole şi depozite; 

- Az: ferme zootehnice; 

Rata terenurilor aflate în cultivare este mică, cu mult mai mică decât media pe ţară – 

totodată condiţiile climatice şi calitatea solului din regiune nu permite cultivarea 

productivă a terenurilor arabile. Trecerea la agricultura ecologică în cazul terenurilor 

arabile necesită costuri extrem de mari de producţie şi un debitul scăzut, în mod deosebit 

când vine vorba de producţia de cereale. În luna mai sunt frecvent temperaturi sub 0º, iar 

la mijlocul lunii august deseori apare bruma.  

În aceste condiţii chiar şi producţia de cartofi – zona fiind o zonă tradiţională a cultivării şi 

producerii seminţelor de cartofi de calitate - este rentabilă doar în condiţii în care se 

poate rezolva depozitarea şi păstrarea în magazii a recoltei, deoarece pe pieţe apar 

prima oară cartofii recoltaţi în sudul ţării, după care piaţa este alimentată de zona Sf.-

Gheorghe, Târgu Secuiesc, şi la urmă doar în  zona Miercurea-Ciuc, Gheorgheni. În acest 

fel practic preţul cartofilor este stabilit deja când cartofii din zonă apar pe piaţă.  

Depozitarea – în condiţii climatice mai aspre a depresiunii - uneori este rentabilă, dar sunt 

situaţii când primăvara preţul cartofilor nu depăşeşte, sau chiar este mai mică decât 

preţul din toamna anului precedent, condiţii în care depozitarea – cu toate costurile 

aferente – practic nu se merită. 

Ferma agricolă din vremea C.A.P.-ului  parţial s-a transformat în unităţi microindustriale, 

parţial este abandonată, activităţile zootehnice fiind restrânse; sunt în imediata 
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vecinătate a zonelor de locuit, distanţele de protecţie fiind problema de bază (vezi 

planşele cu disfuncţionalităţi) în cazul revenirii la capacităţile lor iniţiale.  

Pe de altă parte, creşterea animalelor, în cadrul unor ferme noi, mai distanţate de 

comună ar putea fi o soluţie pentru economia zonei. După opinia mai multora este lipsă şi 

de cunoştinţe de specialitate, mai ales în ceea ce priveşte bioagricultura, care de fapt nu 

este o alternativă prea cunoscută în cercul agricultorilor. Fermele de familie se descurcă 

greu fără fondurile necesare. Producătorii nu pot concura cu preţurile mici ale produselor 

globalizate, însă putem observa o oarecare creştere a nevoi localnicilor pentru alimente 

tradiţionale, curate: odată pe lună se organizează piaţa alimentelor tradiţionale, precum 

şi creşterea de la an la an al numărului de bovine şi ovine, datorită finanţărilor europene 

de sprijinire din domeniu. Posibilităţile comunei ar permite creşterea de aproximativ de 

două ori a numărului de bovine existent. În ultima vreme sunt semnale pozitive din partea 

pieţii, în sensul că animalele crescute liber, pe păşunile din zonă pot fi valorificate la un 

suprapreţ semnificativ pe o nişă de piaţă. 

Există tendinţe şi păreri, că în privinţa modernizării este nevoie de o mecanizare mult mai 

ridicată, mai ales la culturile de câmp (maşini complexe, multifuncţionale, pentru 

recoltare, pentru efectuarea lucrărilor de ocrotire a plantelor, de stocare), dar şi la 

creşterea animalelor (aparate de muls, maşini de manevrare a mărfurilor, de curăţire, 

frigorifice etc.), pe de altă parte este nevoie de ferme de dimensiuni mai mari,  cu tarlale 

mai mari, număr de capete mai ridicate la animale, etc.), adică trecerea de la 

gospodărire si ferme de subzistenţă la agricultura profitabilă şi competitiva.  

 

 C -  Zona pentru căi de comunicare: 

 Cr: căi rutiere; 

 Cf: căi feroviare; 

 

 SP -  Subzona tip agrement şi sport: 

 SPp: parc public; 

 SPpp: perdele de protective; 

 Spa:  agrement; 

 Sps: terenuri de sport 

 

 GC -  Zona pentru gospodărie comunală: 

 GCc: cimitire. Localitatea are cimitir propriu. După estimări, cimitirul va ajunge 

pentru perioada de valabilitate a prezentului P.U.G. 

 

 

 TE -  Zona pentru echipare edilitară. 

 

2.7.3. Bilanţ teritorial (situaţie existentă)  

 

 Situaţia existentă a teritoriului administrativ, conform categoriilor de folosinţă. 

 

TERITORIUL 

ADMINISTRATIV  

COMUNA RACU 

CATEGORII DE FOLOSINŢĂ [ha] 

TERENURI AGRICOLE TERENURI NEAGRICOLE 

TO
T

A
L 
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EXTRAVILAN 

EXISTENT [Ha] 
899,30 1010,81 1200,21 0,00 2,41 1281,47 17,94 55,14 11,01 5,39 4483,66 

INTRAVILAN 

EXISTENT [Ha] 
78,05 0,00 23,20 0,00 0,98 0,00 3,36 12,79 51,37 0,00 169,74 

TOTAL [Ha] 977,35 1010,81 1223,41 0,00 3,39 1281,47 21,30 67,92 62,38 5,39 4653,41 

 

 Situaţia existentă a intravilanului, conform zonificării funcţionale. 

 

ZONE FUNCŢIONALE ÎN  

COMUNA RACU 

INTRAVILAN EXISTENT 

Suprafaţă       

[ha] 

Procent din 

total 

Ape 3,36 2,0% 

Căi de comunicaţie feroviară 1,63 1,0% 

Căi de comunicaţie rutieră 12,08 7,1% 

Gospodărie comunală, cimitire 1,19 0,7% 

Instituţii publice şi culturale 1,52 0,9% 

Spatii verzi amenajate, sport 3,08 1,8% 

Terenuri agricole în intravilan 98,38 58,0% 

Zonă rezidenţială 39,54 23,3% 

Zonă servicii 0,81 0,5% 

Zonă unităţi agricole 3,42 2,0% 

Zonă unităţi industriale 4,73 2,8% 

TOTAL 169,74 100,0% 

 

2.8. Zone cu riscuri naturale                                                                                                       . 

 

În contextul actual al dezvoltării economice şi sociale, factorul de decizie (Consiliul Local) 

este direct implicat în soluţionarea problemelor practice de organizare a activităţii în 

teritoriu, prin deciziile pe care le ia şi le aplică în această direcţie. Luarea unei decizii 

corecte şi eficiente se poate realiza numai prin cunoaşterea tuturor aspectelor pozitive şi 

negative ale realităţii din teritoriul administrativ al comunei. Aspectele pozitive sunt 

reprezentate de resursele (naturale şi umane) de care dispune comuna, poziţia în teritoriul 

judeţului, potenţialul de comunicaţie, etc.. Ele stimulează dezvoltarea socio-economică. 

Considerăm aspectele negative disfuncţiunile din teritoriu (preponderente fiind cele 

socio-economice: gradul ridicat de îmbătrânire al populaţiei, navetismul, exodul rural, 

lipsa de dotări socio-culturale şi economice, etc.) şi stările critice ale sistemelor naturale 

(procese de eroziune şi tasare, inundaţii, înmlăştiniri, elemente climatice cu manifestări 

extreme, etc.). Zonele cu riscuri naturale sunt reprezentate pe planşa cu disfuncţionalităţi 

în conformitate cu datele obţinute pe plan local.  

Cursul râului Olt şi al pârâului Racu, respectiv Kicsi Olt au fost regularizate pe baza unor 

studii şi documentaţii hidrologice complexe.  

Pe planşele PUG s-a reprezentat limita de inundabilitate pentru scenariul cu probabilitate 

medie (pentru debite maxime cu probabilitate de depăşire 1% - inundaţii care se pot 

produce odată la 100 de ani) conform Hărţilor de risc ANAR, INHGA. 
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În continuare, pentru eliminarea sau diminuarea efectelor negative sunt necesare unele 

măsuri, care constă în curăţirea şi întreţinerea albiilor pârâurilor şi realizarea în unele locuri 

a unor taluze. Se recomandă în general evitarea construirii în zonele cu riscuri previzibile 

sau probabile, unde, pe parcursul timpului s-au produs asemenea fenomene. 

 

2.9. Echipare edilitară                                                                                                                 . 

 

2.9.1. Gospodărirea apelor 

Teritoriul administrativ este traversată de la nord  la sud de râul Olt, respectiv de la est la 

vest  (până vărsarea în Olt) de pârâul Racu, având, în amonte, versanţi cu pante abrupte 

şi parţial dezvelite de vegetaţie forestieră - care prin prezenţa ei ar împiedica eroziunea 

solului şi concentrarea într-un timp scurt a apelor ce provin din ploile torenţiale. Datorită 

acestor condiţii naturale au loc concentraţii în timp scurt a apelor din ploi.  

 

Regulamentul de urbanism ţine cont de faptul că: 

 teoretic este interzisă amplasarea de noi obiective sociale, economice etc. în zonele 

inundabile ale cursurilor de apă. Pentru amplasarea unor obiective imperios necesare 

– indiferent de destinaţie - în aceste zone este obligatorie scoaterea de sub 

inundabilitatea zonei. Această măsură se va aplica doar cu acordul autorităţii de 

gospodărire a apelor, în condiţiile legii, exprimat prin "Avizul de amplasament" (vezi 

Ordinul MMGA nr. 2/2006); 

 la fel, principiile de mai sus sunt valabile şi pentru cursurile de apă temporare; 

 de-a lungul cursurilor de apă naturale sunt instituite zone de protecţie în conformitate 

cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;  

 în aceste zone nu este permisă amplasarea de obiective care ar putea împiedica 

accesul la albia minoră şi de-a lungul acesteia; 

 existenţa unor lucrări hidrotehnice (posturi hidrometrice, acumulări cu scopul de 

alimentare cu apă a diverselor localităţi) induc şi zone de protecţie aferente în 

conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 este interzisă amplasarea oricăror obiective sociale, economice etc.  în zonele de 

protecţie a lucrărilor hidrotehnice de orice fel. 

 

În caz de modificare a destinaţiei terenurilor şi construcţiilor, precum şi a  prevederilor 

propuse prin prezentul Plan Urbanistic General, acesta se va supune procedurii legale de 

reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor. La faza de proiectare - studiu 

de fezabilitate -  în documentaţia pentru fundamentarea avizului de gospodărire a apelor 

aferent fiecărui obiect de investiţii  se vor avea în vedere următoarele: 

 extinderea reţelei de apă/canal pentru o acoperire de 100% a populaţiei; 

 eliminarea tuturor evacuărilor directe de ape menajere în cursuri de apă; 

 definitivarea necesarului, respectiv a cerinţei de apă potabilă şi industrială, 

corespunzător capacităţii efective ale dotărilor şi activităţilor desfăşurate; 

 corelarea strictă a capacităţilor de alimentare cu apă cu cele de canalizare şi de 

epurare a apelor uzate;  

 analiza de detaliu a măsurilor de apărare împotriva inundaţiilor şi zonarea 

corespunzătoare a teritoriului; 
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 instituirea şi respectarea zonelor de protecţie sanitară din jurul obiectelor ce compun 

sistemul de alimentare de apă, în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 

107/1996 cu modificările şi completările ulterioare şi HG 930/2005;  

 lucrările de traversare a cursurilor de apă (poduri, podeţe, conducte etc.) se vor 

realiza numai cu asigurarea condiţiilor de scurgere a apelor mari; 

 ariile naturale şi rezervaţiile existente. 

Referitor la canalizarea apelor: 

 canalizarea localităţii se va amenaja ca şi canalizare de tip separativ: se interzice 

descărcarea apei pluviale în canalizarea menajeră; 

 canalizarea pluvială va trebui concepută astfel încât să asigure colectarea eficientă 

a apei pluviale şi descărcarea acesteia în emisarii din zonă. 

 În zonele unde  nu se poate realiza canalizarea din cauza distanţelor mari dintre 

construcţii, se vor lua măsuri compensatorii, corespunzătoare cu legislaţia actuală 

privind dezvoltarea fondului construit. 

 

La proiectarea lucrărilor prevăzute în PUG Racu, se vor avea în vedere şi următoarele 

aspecte: 

 comuna se află in zona vulnerabilă a Oltului superior; 

 ţinând cont de starea corpului de apă de suprafaţă, toate soluţiile tehnice adoptate 

trebuie să convingă autoritatea de gospodărire a apelor că este eliminată orice 

posibilitate de înrăutăţire a "stării" corpului de apă de suprafaţă atât prin afluenţii 

lichizi cât şi prin deşeurile generate de activitatea propriu-zisă şi că acestea converg 

către îmbunătăţirea stării corpului de apă, fiind astfel în consonanţă cu planul de 

măsuri ce trebuie aplicat acestui corp de apă; astfel, soluţiile tehnice care urmează 

să fie aplicate tuturor potenţialelor surse de poluare a apelor de suprafaţă trebuie să 

respecte scopul de "atingerea şi menţinerea stării bune a apelor"; 

 soluţiile tehnice adoptate trebuie să prezinte garanţii maxime privind  posibilitatea 

afectării calităţii apei subterane, deoarece nu este acceptabilă modificarea stării 

corpului de apă subterană care este în "starea bună".  Corpul de apă subterană 

afectat va fi supus unor măsuri tehnice care să aibă ca finalitate aducerea sa în 

"starea bună"; astfel, soluţiile tehnice preconizate trebuie să elimine orice suspiciune a 

poluării apei subterane.  

Având în vedere cele de mai sus, autoritatea de gospodărire a apelor îşi rezervă dreptul 

că la fazele ulterioare de promovare a proiectelor să impună, după caz, măsuri de 

siguranţă/restricţii pentru protejarea corpurilor de apă de suprafaţă/subterană precum şi 

pentru atingerea şi menţinerea "stării bune" a apelor de suprafaţă/subterane. 

 

2.9.2. Alimentare cu apă şi canalizare 

În prezent, în localitatea Racu, alimentarea cu apă potabilă este asigurată de S.C. Harviz 

S.A. Conform tabelului de mai jos, casele comunei sunt racordate în procent de 45% la 

reţeaua de apă potabilă. 

Locuinţe convenţionale Cu alimentare cu apă în 

locuinţă 

Cu instalaţie de canalizare 

în locuinţă 

România 66,7% 65,1 % 

Judeţul Harghita 74,8% 71,4% 

Municipii şi oraşe HR 93,4% 91,8% 

Comune din Harghita 61,7% 57,1% 

Racu 45% 45% 
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Din punct de vedere statistic, situaţia din Racu este cu mult  sub  media pe ţară, fiind net 

inferioară mediei din judeţul Harghita, fiind aproximativ două treimi din aceasta. 

Comuna dispune de un sistem centralizat de evacuare şi epurare a apelor uzate 

menajere, realizat în anii precedenţi, care acoperă aprox. 95% din comună (zona 

compactă de intravilan), însă până în prezent s-au racordat doar 165 de gospodării, dintr-

un total de 585 (180 Gârciu + 405 Racu), urmând ca restul să se racordeze în perioada 

următoare. Staţia de epurare aflată în extravilanul localităţii este administrată de S.C. 

Harviz S.A., colectează şi curăţă apele uzate colectate de reţeaua de canalizare 

comună a localităţilor Siculeni + Racu + Gârciu, după care sunt redate în circuitul natural. 

Tratarea apelor se face prin procedee mecanice şi biologice, nămolul rezultat din 

depuneri fiind şi el tratat prin fermentare anaerobă.  

În cazul gospodăriilor neracordate la instalaţia de canalizare comunală, evacuarea 

apelor uzate menajere se face direct în emisar, fără nici o epurare, situaţie care conduce 

la infectarea solului şi implicit a apelor freatice.  În consecinţă, trebuie acordată o atenţie 

deosebită problemei apei potabile şi a canalizării în comună. Astfel trebuie realizat 

acoperirea 100% cu reţeaua de canalizare menajeră a zonelor compacte din intravilan, 

precum este imperios necesar finalizările racordurilor la gospodării. 

 

2.9.3. Canalizare pluvială 

În prezent în comună nu există reţea de canalizare pluvială, apele din precipitaţii se scurg 

prin şanţuri de colectare în cursurile de apă care străbat localitatea. În funcţie de 

posibilităţile de investiţii se va avea în vedere proiectarea şi realizarea unei reţele pluviale 

comunale, care se va descărca în emisarul natural Olt. Până la realizarea investiţiei se vor 

menţine şi îngriji şanţurile existente, pentru a face faţă unor situaţii ivite cu ocazia ploilor 

abundente. 

 

2.9.4. Staţia de epurare  

Evacuarea apelor menajere colectate pe teritoriul comunei se face prin sistem de 

canalizare centralizat, realizat în anii precedenţi. Apele uzate menajere sunt colectate 

într-o reţea de canalizare executată din conducte PEID, fiind dirijate către staţia de 

epurare mecano-biologică amplasată în extravilanul localităţii. Staţia este administrată 

de S.C. Harviz S.A., colectează şi curăţă apele uzate din reţeaua de canalizare comună 

a localităţilor Siculeni + Racu + Gârciu după care apele sunt redate în circuitul natural. 

Tratarea apelor se face prin procedee mecanice şi biologice, nămolul rezultat din 

depuneri fiind şi el tratat prin fermentare anaerobă.  

 

2.9.5. Alimentare cu energie electrică 

Localitatea este racordată la LEA 20 kV, iar alimentarea gospodăriilor se face printr-o 

reţea de joasă tensiune. Distribuţia se face printr-o reţea de linii de joasă tensiune montate 

parţial pe stâlpi din beton, parţial pe stâlpi de lemn. În P.U.G. propus  este prevăzută 

introducerea LEA în LES pe tot teritoriul comunei, iar  în zonele unde se asfaltează 

drumurile comunale, odată cu asfaltarea sunt realizate şi tuburile de protecţie care permit 

operaţiunea de a trece pe teritoriul comunei la LES. 

Conform tabelului de mai jos, casele comunei sunt echipate în procent de 94% cu curent 

electric, ceea ce este uşor sub media pe ţară, dar uşor peste media situaţiei din 

comunele  din judeţul Harghita.  
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locuinţe convenţionale Cu instalaţie electrică 

România 96,6% 

Judeţul Harghita 95,3% 

Municipii şi oraşe HR 97,6% 

Comune din Harghita 93,6% 

Racu 94%% 

 

Pentru linii aeriene (LEA) zona de protecţie şi siguranţă coincide cu culoarul de trecere al 

liniei şi sunt simetrice faţă de axul liniei, reprezentând lăţimea culoarului de trecere a liniei.  

Pentru LEA cu tensiuni între 1÷110 kV acesta este de 24 m, pentru LEA 110 kV este de 37m, 

iar pentru LEA 220 kV este de 55 m. 

 

2.9.6. Alimentarea cu gaz 

Localitatea nu este racordată la reţeaua de gaz, însă este traversată de magistrala de 

gaz Miercurea Ciuc – Gheorgheni. 

 

2.9.7. Telefonie 

Localitatea este racordată la o centrală telefonică. Se propune desfiinţarea tuturor liniilor 

Tc aeriene, şi înlocuirea lor cu linii de radiorelee de mică capacitate şi reţele de telefoane 

cu acces multiplu. 

 

2.9.8. Alimentare cu energie termică 

Încălzirea clădirilor se realizează cu combustibil solid (lemne), pentru obiectivele 

individuale. Pentru reducerea consumului de lemne, se propune utilizarea buteliilor de 

aragaz pentru prepararea hranei. Situaţia încălzirilor centrale coincide aproximativ cu 

media pe ţară, şi este dublu faţă de media din judeţul Harghita. 

 

locuinţe convenţionale Cu încălzire centrală 

România 44,4% 

Judeţul Harghita 41,1% 

Municipii şi oraşe HR 71,7% 

Comune din Harghita 19,6% 

Racu 43% 

 

2.9.9. Concluzii 

Asigurarea echipării tehnico-edilitare în localitate se va face conform art. 13 din R.G.U. 

Lucrările de îmbunătăţire, extindere sau mărire de capacitate a reţelelor edilitare se vor 

realiza conform art. 28  din R.G.U. Drept urmare: 

 Este interzisă autorizarea executării construcţiilor în zonele de servitute a infrastructurii 

edilitare, existente sau propuse. 

 Echiparea tehnico-edilitară condiţionează construibilitatea parcelelor. Sunt 

considerate parcele construibile numai parcelele cu posibilitate dovedită de branşare 

la reţeaua de distribuţie a apei, la reţeaua de canalizare şi la reţeaua de distribuţie a 

energiei electrice. Autorizarea executării construcţiilor este premisă numai dacă există 

posibilitatea racordării de noi consumatori la reţelele existente de apă, la instalaţiile 

de canalizare şi de energie electrică conform art. 27 din R.G.U. 

 Orice construcţie care prin dimensiuni, destinaţie sau amplasare faţă de zonele cu 

echipare tehnico-edilitară asigurată în prezent prezintă un efort nejustificabil pentru 
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dezvoltarea reţelelor edilitare, poate fi realizată doar cu stabilirea prin contract 

prealabil a obligaţiei efectuării lucrărilor de echipare edilitară aferentă - parţial sau 

total - de către investitor. În asemenea situaţii, autorizarea executării construcţiilor va fi 

condiţionată de stabilirea, în prealabil, prin contract, a obligaţiei efectuării, în parte 

sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesaţi.  

 Dacă cheltuielile pentru echiparea tehnico-edilitară depăşesc posibilităţile factorilor 

interesaţi, autorizarea construcţiei poate fi refuzată de către Consiliul Local. 

Proprietatea asupra reţelelor tehnico-edilitare este regim juridic în proprietate publică. 

Autoritatea publică este în drept - în cazul în care pentru branşare este prevăzută o 

extindere a reţelei publice de distribuţie- să solicite  (anterior autorizării construcţiei) 

realizarea efectivă a extinderii.  

 În cazul zonelor care nu dispun de reţele tehnico – edilitare, cu precădere cele de 

alimentare cu apă si canalizare, autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate 

ca, în măsura programelor guvernamentale de dezvoltare, să urmărească obţinerea 

de fonduri pentru elaborarea proiectelor de specialitate si realizarea investiţiilor.  

 În cazul distanţelor mari (care necesită lucrări edilitare costisitoare) se acceptă 

fântâni forate, bazine vidanjabile etanşe şi microstaţii de epurare. În aceste zone, în 

vederea asigurării echipării tehnico-edilitare corespunzătoare, la autorizarea 

executării construcţiilor se va examina posibilitatea de realizare ale acestora. Se 

recomandă, ca acolo unde nu există reţele tehnico-edilitare, autorizarea realizării 

construcţiilor se va face numai în urma executării unui sistem centralizat de alimentare 

cu apă şi realizării microstaţii de epurare (de grup sau individuale), eventual de fose 

septice individuale sau de grup. 

 Se interzice evacuarea apelor pluviale în reţeaua publică de canalizare. În acest sens, 

se recomandă realizarea de soluţii de colectare, stocare, infiltrare locală în sol şi 

evaporare naturală a apelor pluviale la nivel de parcele. De asemenea se 

recomandă limitarea sigilării suprafeţelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte 

învelitori impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale 

în terenul natural. 

 

 

2.10. Probleme de mediu                                                                                                              . 

 

2.10.1. Calitatea aerului. 

În Comuna Racu calitatea aerului este determinată de emisiile rezultate din activităţile 

economico-sociale prin:  

 surse fixe care acoperă următoarele activităţi: 

- producerea energiei termice în centrale termice zonale sau rezidenţiale, respectiv 

consumul casnic; 

- industria de prelucrare a lemnului 

- utilizarea solvenţilor; 

- prepararea hranei; 

- agricultură etc. 

 surse mobile - emisiile din surse mobile provin din: 

- traficul  rutier, care se desfăşoară pe DN 12 / E578, care traversează comuna, respectiv 

pe străzile comunale.  

 emisiile din surse difuze de poluare sunt următoarele: 
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- Emisiile de Dioxid de sulf (SO2.) - emisiile rezultate de la centralele termice şi surse de 

ardere neindustriale/ rezidenţiale. Dioxidul de sulf (SO2) se formează prin oxidarea 

conţinutului de sulf în timpul proceselor de combustie.  

- Emisiile de Oxizii de azot (NOx) - prezenţi în aerul înconjurător sunt oxidul nitric (NO) şi 

dioxidul de azot (NO2). Aceşti oxizi de azot se formează în timpul proceselor de ardere.  

- Emisii de amoniac (NH3)  

- Cantităţile de compuşi organici volatili nemetanici (NMVOC) 

Se menţionează că în zona centrală a comunei există un parc amenajat, însă fondul 

dendrologic al acestuia este foarte tânăr, astfel parcul va contribui doar în viitor  - în 

oarecare măsură - la creşterea calităţii aerului. 

 

2.10.2. Apa. 

Poluarea râului Olt şi a pârâului Racu, respectiv Kicsi Olt constă în : 

 surse de poluare discontinue, temporare, cu caracter nepermanent – datorită 

scurgerilor de resturi de canal menajer al locuitorilor în zona caselor de vacanţă (zona 

trupurilor); 

 surse de poluare accidentale care constă în împrăştierea deşeurilor de provenienţă 

menajeră în râu mai ales în zonele locuite; 

 utilizarea îngrăşămintelor (vezi puţin mai jos, la aliniamentul agricultură); 

 în comună sistemul de canalizare acoperă doar 45% din intravilanul compact. Există 

zone unde utilitatea nu este asigurată (nici racordul facil print-o eventuală extindere), 

astfel soluţiile de canalizare pe cont propriu sunt o problemă sau un risc de poluare în 

continuare; 

 nu avem cunoştinţă despre alte surse de poluare "permanente (continue). 

 

2.10.3. Solul 

Sub aspectul poluării solului există premisele continuării tendinţelor de îmbunătăţire a 

situaţiei prin: sisteme de canalizare (proprii sau racordul la sistemul centralizat), reducerea 

cantităţilor de chimicale utilizate în agricultură şi reducerea presiunii exercitate de 

activităţile (micro)industriale.  

Îngrijorătoare este tendinţa de transformare a terenurilor agricole în suprafeţe construite. 

Apreciem că în lipsa unei viziuni unitare şi ambiţioase se pierde oportunitatea utilizării 

eficiente a terenurilor intravilane, optându-se la extinderea suprafeţelor construite în 

actualele extravilane. Există premisele menţinerii sau creşterii suprafeţelor de teren 

degradate ca urmare a abandonului agricol, a fenomenelor de eroziune. Legislaţia 

comunitară şi naţională impune programe naţionale regionale şi locale în vederea 

reducerii presiunilor asupra solului şi chiar prin implementarea planului.  

 

2.10.4. Biodiversitatea 

Schimbarea peisajelor şi ecosistemelor este un fenomen care poate fi observat din ce în 

ce mai accentuat şi în Comuna Racu, acest proces poate să aibă atât cauze naturale 

cât şi cauze antropice. 

Dintre cauzele naturale putem aminti: 

 succesiunea naturală a tipurilor de habitate - deşi este un fenomen natural, în cele 

mai multe cazuri este indus de activitate umană; 

 eutrofizarea zonelor umede - acest fenomen natural afectează toate zonele umede 

din judeţ, unele fiind foarte valoroase din punct de vedere peisagistic şi conservativ; 
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 schimbări de peisaj cauzate de eroziune - fenomenul apare mai ales în zonele 

montane prin spălarea solului fertil de pe versanţii fără vegetaţie forestieră; 

 schimbări de peisaj cauzate de calamităţi naturale, inundaţii, furtuni, avalanşe, etc.  

Apariţia speciilor alogene invazive, cauzele antropice pot fi următoarele: 

 schimbarea destinaţiei terenurilor;  

 acţiuni de desecări, drenări ale zonelor umede; 

 abandonarea metodelor tradiţionale de gospodărire pe terenurile agricole; 

 apariţia unor noi culturi agricole: cultivarea plantelor energetice, a afinelor, etc. ;  

 apariţia unor noi tipuri de utilizări de terenuri cu impact semnificativ asupra peisajului 

(pârtii de schi, piste de ciclism, sporturi motorizate, etc.). 

 

2.10.5. Presiuni antropice exercitate asupra pădurilor.  

Unele activităţi antropice au un impact semnificativ asupra pădurilor ca:  

 exploatări forestiere fără respectarea prevederilor amenajamentelor silvice;  

 incendii;  

 tăieri ilegale de masă lemnoasă; 

 construcţii efectuate în fond forestier sau în zonele limitrofe (pensiuni turistice, case de 

vacanţă); 

 depunerea ilegală a deşeurilor menajere sau industriale în zonele limitrofe localităţilor; 

 colectarea necontrolată a resurselor biologice (fructe de pădure, ciuperci, melci 

etc.);  

 deranjarea habitatelor naturale în cazul faunei sălbatice; 

 folosirea de ATV-uri şi snow-mobile (moto-sănii), vehicule motorizate pe drumurile 

forestiere şi în pădure; 

 amenajarea unor obiective cu scop sportiv sau turistic, turism necontrolat. 

 

2.10.6. Extinderea intravilanului 

În acest caz, trebuie ţinut cont de: 

 reducerea habitatului păsărilor de pajişti prin construirea caselor de vacanţă; 

 lipsa unui sistem centralizat de canalizare în zona pârâului periclitează peştii, apa fiind 

încărcată cu material biologic, turbiditate crescută, colmatare;  

 în cazul carnivorilor mari se întrerupe conectivitatea. 

 

2.10.7. Agricultura 

Datorită agriculturii: 

 extinderea monoculturilor (pentru creşterea eficienţei economice) deteriorează 

habitatul păsărilor de pe terenurile arabile, prin pierderea zonelor de ecoton; 

 utilizarea insecticidelor şi a îngrăşămintelor chimice pe terenuri arabile are ca efect pe 

de o parte scăderea semnificativă a cantităţii de hrană pentru păsările insectivore, 

pe de altă parte peştele poate suferi din cauza transferului / infiltrării a substanţelor 

chimice în apele naturale. Printre presiuni putem enumera competitivitatea pieţelor, 

accesul facil la chimicale, lipsa unei alternative viabile pentru gândacul de Colorado; 

 desecarea pajiştilor umede pentru utilizarea terenurilor ca fâneaţă reduce habitatul 

(Crex) sau habitatul de hrănire (în cazul berzelor) sau reduce nivelul hidric necesar; 

 tăierea tufărişurilor şi arborilor izolaţi de pe pajişti (în vederea sistematizării mai bune a 

pajiştilor, îndeplinirii cerinţelor APIA sau pur şi simplu pentru lemne de foc) are ca 

impact degradarea habitatului pentru păsări şi plante, reducerea suprafeţei  celor 

mai valoroase zone pentru nevertebrate, dispariţia locurilor de pândă şi cuibărire 
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pentru păsări răpitoare; 

 păşunatul animalelor în habitatele mlăştinoase conduce la  degradarea habitatului şi 

a structurii acestuia şi distrugerea plantelor caracteristice,  favorizând pătrunderea 

speciilor ruderale şi invazive. Totodată ca daune se menţionează deranjarea speciilor, 

iar uneori  zona se şi incendiază – fără a se gândi la consecinţe. 

 

2.10.8. Gestionarea deşeurilor menajere 

 Utilizarea gropilor de gunoi ale comunei a fost sistată în anii ’90, în prezent acestea 

sunt acoperite de un strat de pământ şi sunt înierbate. 

 Pe teritoriul comunei nu există groapă de deşeuri menajere în funcţie, deşeurile 

comunale de la persoanele private respectiv de pe domeniul public din comună sunt 

colectate de firmă autorizată (RDE Harghita), pe bază de contract.  

Deşeurile colectate sunt transportate la un depozit de eliminare autorizat din punct 

de vedere al protecţiei mediului. (depozitul de Cekend).  

 Comuna a investit în colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile (plastic, sticle etc.) 

prin realizarea unor puncte de colectare. 

 Gestionarea deşeurilor animaliere este asigurată conform legislaţiei în vigoare, prin 

contract cu firma autorizată Protan s.a. În cadrul PUG este prevăzut un punct de 

colectare comunal, pe teren în proprietate publică, dotat cu depozit frigorific pentru 

depozitarea cadavrelor de animale (provenite din gospodăriile crescătorilor 

individuali de animale, sau a celor găsite moarte pe teritoriul comunei, pentru care 

nu se poate identifica proprietarul), până la ridicarea lor de către unitatea de 

ecarisare autorizată. 

 

2.10.9. Sursele de poluare din zonă se vor elimina după: 

 realizarea integrală a reţelei de alimentare cu apă potabilă; 

 realizarea integrală reţelei de canalizare menajere , cu excepţia zonelor distanţate de 

vatra aşezări, unde se vor lua măsuri compensatorii; 

 realizarea în condiţii optime a depozitării resturilor menajere până la transportarea 

acestora. Deşeurile se strâng odată pe săptămână, majoritatea gospodăriilor sunt 

echipate cu europubele; 

 amenajarea drumurilor:  străzile comunale sunt în curs de asfaltate, cele de câmp şi 

de exploatare forestieră necesită reparaţii capitale; 

 apele uzate provenite din creşterea animalelor nu se vor canaliza în reţea, ci vor fi 

colectate şi fermentate în bazine betonate şi folosite ca îngrăşământ pe terenurile 

agricole; 

 atât la depozitarea deşeurilor cât şi la colectarea şi epurarea apelor uzate este 

importantă respectarea prevederilor de utilizare şi a limitelor de protecţie sanitare. 

 

2.10.10. Dispoziţii directoare prevăzute prin PUG, pe termen scurt (1-5 ani), pentru 

protecţia mediului, în Comuna Racu 

 racordarea la sistemul de canalizare comunală a tuturor gospodăriilor din zona 

intravilanului compact; 

 amenajarea platformelor betonate de fermentare a gunoiului de grajd prevăzute cu 

bazine de colectare a urinei. 
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2.10.11. Monumente ale naturii şi istorice 

 

2.10.11.1 Zone naturale protejate pe teritoriul administrativ al comunei Mădăraş: 

1. ROSPA 0034 - Depresiunea şi Munţii Ciucului 

2. ROSCI 0090 - Harghita Mădăraş 

3. ROSCI 0323 - Munţii Ciucului 

Zona cu valoare peisagistică este o arie naturală caracterizată prin concentrarea în 

cadrul teritoriului sau a unor peisaje naturale unicate sau rare. Autorizarea executării 

construcţiilor şi amenajărilor în zone cu valoare peisagistică sau zone naturale protejate se 

va face conf. art. 8 din R.G.U. şi conform prevederilor Natura 2000. 

2.10.11.2. Situri arheologice (LMI, RAN) 

85671.01 Situl arheologic de la Gârciu-Kút-hát. La poalele SE al dealului 

Kőd, la 450 m nord de localitatea Gârciu, la limita comunei 

Racu, în vecinătatea sud-sud-vestică a carierei de piatră de la 

Văcăreşti, lângă valea seacă numită Havas-oldal gödre, pe 

malul drept al pârâului Rákos (Racu), la 670 m. Hallstatt, Latène 

85671.02 Aşezarea din epoca migraţiilor de la Gârciu-Rákos martja. Pe 

câmp, la 300m sud de localitatea Gârciu, pe malul nordic al 

lacului format în balastiera abandonată, pe malul drept al 

pârâului Racu (Rákos), afluent stâng al râului Olt. Epoca 

migraţiilor / sec. III-IV 

85671.03 Aşezarea din epoca migraţiilor de la Gârciu-Kövecses. Situl se 

află la sud-est de partea nord-estică a localităţii Gârciu, în 

spatele şurelor, între acestea şi staţia de sortare a pietrişului, pe 

malul drept al pârâului Racu (Rákos), afluent stâng al râului Olt. 

Epoca migraţiilor / sec. III-I V 

85662.01  Situl arheologic de la Racu - Dealul Bogat. la intrarea în Racu 

spre Gheorgheni, pe malul drept al Oltului. Epoca medievală, 

Neolitic, Hallstatt, Epoca romană, Epoca bronzului, Latène / sec 

XVIII, 203 - 223.  

85662.02 Fortificaţia de la Racu - Cetatea Păgânilor. la NV de sat, malul 

stâng al pârâului Cetăţii. Latène, Epoca medievală, Neolitic / 

sec. II a. Chr.- I p. Chr, sec. XI – XII.   

85662.03 Biserica romano-catolică de la Racu. Epoca medievală / sec 

XIII   

85662.04 Aşezarea dacică de la Racu - Dealul cu terase. la aprox. 500 

de m nord-vest de Câmpul Cetăţii; terasă înaltă a Oltului. 

Latène / sec. I a. Chr -I p. Chr 

85662.05 Descoperiri preistorice la Racu. Epoca bronzului, Neolitic. 

85662.06 Aşezarea medievală de la Racu-Donát-kert. Situl se află pe 

prima terasă de pe malul stâng al Oltului, la marginea sudică a 

localităţii Racu, dincolo de calea ferată Siculeni-Mădăraş. 

Epoca medievală / sec. XIII 

85662.07 Situl arheologic de la Racu-Ignác útnál. La est de localitatea 

Racu, la sud de localitatea Gârciu, pe malul stâng al pârâului 

Racu, vizavi de vechea balastieră, pe o suprafaţă de cca. 600 

m de-a lungul pârâului. Preistorie, Epoca migraţiilor / sec. III-IV 
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2.10.11.3. Zone ce necesită descărcarea terenului de sarcina istorică  

Comuna  Racu actual se suprapune în totalitate peste  satul medieval- se va consulta în 

acest sens studiul istoric-arheologic realizat de arheologul Botár István.  

În cazul descoperirii unor vestigii arheologice, se va anunţa Ministerul Culturii şi Cultelor 

care eliberează autorizaţia de săpătura arheologică sistematică, prin compartimentul său 

de specialitate, în urma consultării Comisiei Naţionale de Arheologie; 

În perimetrele rezervaţiilor arheologice şi în zonele de protecţie a acestora se impune 

respectarea legislaţiei în vigoare, privind protecţia patrimoniului, sunt interzise construcţiile 

de orice fel, a căror execuţie ar presupune decaparea solului, fundaţii sau alte săpături 

care ar putea afecta stratul de cultură arheologică. Aceste terenuri pot fi amenajate ca 

zone verzi, cu gazon. 

 

2.10.11.2. Monumente şi ansambluri de arhitectură 

HR-I-s-B-12701,  Situl arheologic Racu-Bogát,  

HR-I-m-B-12701.01,  Capela „Sf. Iacob şi Filip” ,   sec. XVI-XVIII, Epoca medievală şi modernă 

HR-I-m-B-12701.02,  Cetate ,     sec. II a. Chr. – I p. Chr., XVI-XVIII, Latène 

 HR-I-m-B-12701.03, Aşezare    Hallstatt 

 HR-I-m-B-12701.04, Aşezare    Epoca bronzului, Cultura Wietenberg 

HR-I-s-B-12702,  Cetatea Pogányvár (Cetatea Păgânilor) 

 HR-I-m-B-12701.01, Cetate,    sec. XII-XIII, Epoca medievală timpurie 

 HR-I-m-B-12701.01, Cetate,    sec. II a. Chr. – I p. Chr., XVI-XVIII, Latène 

HR-II-m-B-12936,  Capela romano-catolică „Sf. Filip şi Iacob”, sec. XVI-XVIII, 1725 

HR-II-m-B-12937,  Conacul Cserei, cu poarta de piatră  1667, transformat 1935 

HR-II-a-A-12938,  Ansamblul bisericii rom.-cat. „Sf. Maria Mică”, sec. XIV-XIX 

HR-II-m-A-12938.01,  Biserica catolică. „Sf. Maria Mică”,  sec. XIV-XVIII 

HR-II-m-A-12938.02,  Incinta fortificată, cu capela  sec. XVII, 1827 

HR-III-m-B-13017,  Monument comemorativ al eroilor căzuţi în primul război mondial, 

1940 

Studiul istoric a delimitat zonele de protecţie a monumentelor istorice, astfel toată 

comuna formează o zonă compactă de protecţie. Autorizarea executării construcţiilor în 

zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes naţional, se face cu 

avizul conform al Ministerului Culturii şi Cultelor şi al Ministerului Lucrărilor Publice, 

Transporturilor şi Locuinţei. Conf. Art. 9 din R.G.U. Autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, care au ca obiectiv cercetarea, conservarea, restaurarea sau punerea în 

valoare a monumentelor istorice, se va face cu avizul conform al Ministerului Culturii şi 

Cultelor, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului culturii si cultelor. 

Există un studiu istoric care cuprinde fişa monumentului istoric, inclusiv zona de protecţie a 

acestuia. În urma analizelor studiului  nu se propune iniţierea demarării procesului de 

clasificare ca monument istoric a ansamblului bisericii romano-catolice şi a zidului de 

incintă din Mădăraş, respectiv a capelei Sf. Anton. 

 

Zone construite protejate / zone cu valoare ambientală. 

Pentru Racu a fost realizat o analiză privind imaginea rurală. În urma acestui studiu au fost 

studiate şi analizate: panoramele valoroase, imaginile stradale valoroase, lărgirile de străzi, 
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bifurcaţiile, scurtăturile şi potecile pietonale, relaţia tradiţională cu pârâul respectiv cu 

râul, podurile tradiţionale, zonele cu valoare ambientală, zonele destructurate, zonele de 

protecţie a monumentului istoric, vegetaţia înaltă, fântânile publice, crucifixurile (troiţele) 

stradale, monumentele comemorative, elemente stridente, cimitirul, porţile secuieşti mari, 

porţile cu valoare ambientală, construcţiile cu valoare ambientală, gospodăriile cu 

valoare ambientală, rândurile de şure, construcţiile stridente, construcţiile publice, 

construcţiile industriale. 

Dat fiind faptul că zona de protecţie a monumentelor asigură deja o protecţie pentru 

toată comuna, nu au mai fost în mod expres reglementate aceste zone în plus. Totuşi, la 

procedura de emiterea C.U. se ţine cont de analiza imaginii rurale, în speţă de capitolele 

realizate de Atelier2. 

 

 

2.11. Disfuncţionalităţi                                                                                                                    . 

 

2.11.1. Disfuncţionalităţi pe domenii, priorităţi 

 

Domenii   Disfuncţionalităţi   Priorităţi 

Dezvoltare 

economică 

 Industria mică (ateliere mici), 

care lucrează monoprofil în 

industria lemnului,  în general 

pe piaţa cea mai ieftină, nu 

este bine organizată şi 

specializată. Comuna în sine 

este prea mică pentru a 

găzdui un număr mare de 

asemenea ateliere. 

 Trebuie găsită modalitatea în care 

aceste ateliere pot să devină 

competitive: prin conlucrări, asocieri cu 

alte ateliere din zonă etc.  

La fel, trebuie rezolvat organizarea şi 

specializarea mai bună a jucătorilor din 

industria lemnului prin:                                                                  

- gruparea în clustere;  

- găsirea unor modalităţi de a conlucra 

pentru a forma un brand;  

- părăsirea segmentului de piaţă care 

se orientează după preţul cel mai 

scăzut.  

   Nu s-a dezvoltat o zonă 

industrială bine conturată, ba 

din contră funcţiile „de 

industrie uşoară” de o scară 

mică sunt intercalate în ţesutul 

zonelor de locuit sau sunt 

adiacente acestora. 

  Trebuie stabilită limita până când 

industria mică poate să funcţioneze în 

cadrul gospodăriilor, în asemenea limite 

să nu fie deranjantă pentru vecinătăţi. 

Trebuie ţinut cont de faptul că utilizarea 

şurelor în acest scop permite 

supravieţuirea lor în imaginea rurală şi în 

asigurarea unui microclimat mai 

temperat în vatra satului. Totodată, 

dezvoltările (micro)industriale care trec 

scara ţesutului tradiţional, vor fi scoase 

din vatra satului. 

  Dezvoltările industriale din 

zonă, de scară mare sunt 

deranjante în peisaj (de 

exemplu hangarul de avioane 

de la "aeroportul" Ciceu), deci 

prezintă un pericol real privind 

distrugerea peisajului cultural - 

adică periclitează turismul din 

zonă.  

  Trebuie reglementat modul în care 

dezvoltările ce necesită dezvoltări mari 

pot fi prezente în peisaj, prin spargerea 

volumelor mari în volume mai mici, prin 

apropierea de dealuri şi utilizarea 

acoperişurilor verzi etc. 
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   Dezvoltarea fostei ferme CAP 

periclitează valorile peisajere, 

în speţă silueta bisericii 

romano-catolice situate pe 

deal, înconjurat de arbori mari, 

bine dezvoltaţi. Utilizarea 

materialelor necompatibile cu 

peisajul cultural în această 

zonă poate conduce la 

pierderea valorii peisagistice 

foarte specifice pentru Racu. 

  Trebuie reglementat modul de 

intervenţie / construire/ reabilitare a 

zonei fostei CAP. 

   Lipsesc serviciile din zonă.    Este nevoie de dezvoltarea serviciilor în 

zonă. Ecoturismul, turismul montan, 

gastroturismul  au condiţii optime în 

zonă. Şurele - cu spaţiul interior vast şi 

flexibil - sunt capabile să găzduiască o 

serie de funcţiuni, printre care serviciile 

se potrivesc foarte bine, şi astfel se 

poate menţine atât imaginea satului 

cât şi microclima din vatra comunei. 

   Creşterea animalelor a depăşit  

potenţialul zonei. 

  Încetarea  vânzării a produselor 

agricole în stadiul de materie primă şi 

căutarea modalităţilor prin care 

produsele prelucrate  ("naturale şi 

sănătoase, conservate prin metode 

tradiţionale") - pot atinge o înaltă 

calitate şi pot fi valorificate la un preţ 

corespunzător, atât turiştilor care 

vizitează zona, cât şi pe pieţele oraşelor 

mari. În acest sens este nevoie de 

dezvoltarea agroindustriei, prin 

asocierea a multor manufacturi mai 

mici sau prin cooperative. 

Probleme 

sociale 

  Tinerii preferă să plece la lucru 

în străinătate. 

  Trebuie convinşi jucătorii de pe piaţa 

serviciilor ca să deschidă puncte de 

lucru în regiune; exemplele bune în 

care se poate obţine un câştig decent 

trebuie mediatizate. Este nevoie de 

educaţie şi de strategii privind 

valorificarea peisajului cultural din zonă. 

  O bună parte din  forţa de 

muncă – segmentul care se 

află înaintea ieşirii la pensie – 

este calificată majoritar în 

industria grea, practic 

dispărută până azi din zonă. 

Specializările lor nu pot fi 

utilizate în condiţiile şi 

necesităţile actuale. 

  În prezent, majoritatea acestei forţe de 

muncă, din lipsa altor posibilităţi şi din 

nevoie se ocupă de agricultură, la 

scara gospodăriilor uzuale, tradiţionale. 

Preluarea experienţelor tradiţionale de 

la ei - privind "grădinăritul" în peisajul 

cultural, în vederea menţionării 

biodiversităţii valoroase a zonei, precum 

şi formarea lor pentru a produce 

produse care pot fi comercializate pe 

piaţă este o prioritate. 

  Există formări pentru a se 

profila în agricultură , dar nu 

sunt la scara oportunităţilor 

oferite de regiune. Din păcate 

doar o mică parte dintre tineri 

este pregătit dinainte şi 

realizează practica propriu zisă 

la ferme din Elveţia pentru a 

aduce un know-how adecvat 

pentru zona montană.  

  Trebuie sprijinită iniţiativa de formare a 

tinerilor care participă la practică la 

fermele din Elveţia, ca numărul lor să 

atingă o masă critică. Ţara cantoanelor 

reprezintă un real model pentru 

agricultura regiunii şi există relaţii bune 

de aproape două decenii între cele 

două regiuni. Trebuie ţinut cont de 

faptul că peisajul cultural elveţian nu 

este cel din Secuime, astfel know-howul 
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trebuie adaptat. 

  Există o populaţie romă - fără 

venituri clare -  care 

amortizează fondul construit 

cumpărat de la săteni. 

  Integrarea lor / găsirea modalităţilor de 

convieţuire este o prioritate. Găsirea 

modalităţii în care forţa lor de muncă 

poate fi utilizată este prioritară. 

Cadru 

natural 

  Cadrul geografic-hidrografic-

climatic aspru limitează 

posibilităţile de dezvoltare a 

teritoriului. 

  Totodată acest cadru oferă şi avantaje, 

astfel dezvoltarea ar trebui să se bazeze 

pe aceste oportunităţi, cum ar fi turismul 

montan, turismul de iarnă, 

biodiversitatea etc. 

  Degradarea terenului în 

sectoarele superioare ale văilor 

râurilor. 

  Trebuie luate măsuri şi lucrări de 

prevenire şi combatere a proceselor 

torenţiale şi erozionale prin:  

- lucrările amenajare, plantări 

adecvate; 

- întreţinerea albiilor râurilor şi pârâurilor 

şi realizarea de taluzuri în unele locuri; 

- amplasarea unor formaţiuni vegetale 

care să diminueze eroziunea vântului şi 

păstrarea umidităţii solurilor; 

- vor fi depuse eforturi pentru păstrarea 

fondului forestier. 

  Defrişările prin exploatarea 

forestieră necontrolată conduc 

la micşorarea fondului forestier 

şi are repercusiuni asupra 

reţinerii apelor în peisaj. 

  Pentru păstrarea fondului forestier, se va 

acţiona ca atare: 

- se vor stopa defrişărilor ilegale; 

- zonele tăiate vor fi replantate. 

  Păşunatul abuziv şi modul 

defectuos de gospodărire a 

fondului funciar arabil conduc 

la eroziunea solului, precum şi 

la dispariţia vieţii din sol. 

 Îmbunătăţirea calităţii terenurilor 

agricole se va obţine prin : 

- aratul în lungul curbelor de nivel, 

menţinerea unor fâşii vegetale; 

- canalizarea apelor de suprafaţă, 

împiedicând scurgerea rapidă a 

acestora; 

- pentru fertilizarea solurilor vor fi evitate 

îngrăşămintele chimice, în schimb va fi 

preferat gunoiul de grajd (practica 

curentă), respectiv compostul. 

  Cadrul natural este în 

schimbare: pădurile sunt 

defrişate, pășunile se 

împăduresc, fâneţele devin 

păşuni, terenurile arabile sunt 

transformate în fâneţe, iar 

fenomenul conduce la 

scăderea biodiversităţii ridicate 

din zonă. 

  Vor fi luate toate măsurile necesare 

pentru păstrarea biodiversităţii şi pentru 

clasarea zonei ca peisaj cultural. 

  Abandonarea metodelor 

agricole tradiţionale conduc la 

scăderea biodiversităţii. 

  Vor fi luate toate măsurile necesare 

pentru păstrarea biodiversităţii şi pentru 

clasarea zonei ca peisaj cultural. 

  Interpretarea cerinţelor UE 

privind sprijinirea agricultorilor 

conduc la scăderea 

biodiversităţii. 

  Vor fi luate toate măsurile necesare 

pentru păstrarea biodiversităţii şi pentru 

clasarea zonei ca peisaj cultural. 
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  Există zone inundabile.   Evitarea construirii în zonele cu riscuri 

previzibile sau probabile: amplasarea 

adecvată a construcţiilor, drumurilor în 

zone stabile şi sigure. 

Fond 

construit şi 

utilizarea 

terenurilor 

  Densitatea clădirilor prezintă 

un risc permanent pentru 

propagarea unui incendiu. 

  Verificarea şi respectarea sporită a 

normelor PSI în vigoare + luarea unor 

măsuri compensative pot asigura 

păstrarea ţesutului rural tradiţional.  

  Clădirile de epocă, cu valoare 

ambientală nu sunt tratate la 

valoarea lor. 

  Se va continuarea inventarierii 

patrimoniului / moştenirii edificate; se va 

acorda publicitate pentru intervenţiile 

exemplare şi corecte. Se va căuta 

sprijinirea acestor intervenţii corecte, iar 

în cazul intervenţiilor nefericite 

intervenţia se va taxa suplimentar, prin 

impozite locale şi alte mijloace aflate la 

dispoziţia Comunei Racu. 

  Există locuinţe sezoniere în 

extravilan, realizate în timp, 

fără AC, practic prescrise. Ele 

totuşi sunt un exemplu de 

risipire a peisajului cultural. 

  Se va exersa un control ferm privind 

modul de realizare a construcţiilor, 

deoarece edificiile nepotrivite îl 

compromit şi scad valoarea peisajului 

cultural. 

  Peisajul în sine este 

excepţional, dar există câteva 

intervenţii cu volume ad-hoc, 

negândite şi nepotrivite. La fel, 

utilizarea ţiglelor viu colorate, 

faţadele viu colorate produc 

daune vizuale serioase etc.. 

  Este nevoie de conștientizarea 

proprietarilor și obligarea lor ca la 

următoarea intervenţie să remedieze 

daunele vizuale. Până atunci, Comuna 

Racu va căuta modalităţile prin care 

aceste intervenţii nefericite pot fi taxate 

suplimentar (impozite locale mărite 

etc.) 

  Zona fostei ferme  C.A.P. este 

parţial abandonată / 

transformate în zona 

industrială. 

  Este necesară revitalizarea zonei 

fermelor  în limitele distanţelor de 

protecţie sanitare impuse, respectiv 

este oportună  reconvertirea lor în zone 

industriale, cu mutarea activităţilor 

microindustriale de prelucrare a 

lemnului în aceste zone.  

  Sunt zone construite cu 

caracter eterogen 

neconturate urbanistic, spaţii 

destructurate; mai ales câteva  

intervenţii noi sunt în 

disconcordanţă cu imaginea 

rurală. 

  În zonele destructurate, este nevoie de 

restructurarea spaţiului urban, prin : 

- rigurozitate şi consecvenţă la 

eliberarea autorizaţiilor de construire, 

realizare PUZ/PUD pentru zonele 

problematice, 

- respectarea coerenţei modului de 

ocupare a parcelelor, a fronturilor 

stradale în funcţie de situaţia 

vecinătăţilor şi caracterul general al 

străzii prin respectarea R.L.U.; 

- elaborarea unui P.U.Z. pentru zona 

centrală, respectiv pentru zona de 

protecţie a monumentelor istorice 

poate fi înlocuit de un P.U.G: foarte 

detaliat, dat fiind faptul că întreaga 

comună practic formează zona de 

protecţie contopită a  trei monumente 

istorice: capela de pe muntele Bogát, 

biserica din Gârciu, respectiv conacul 

Cserei  ; 

- protejarea amplasamentelor pentru 

obiectivele de utilitate publică. 
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Spaţii 

plantate, 

agrement, 

sport 

  Cu excepţia unui teren de 

fotbal nu există alte spaţii 

amenajate pentru sport; 

  Identificarea şi rezervarea zonelor în 

care se poate realiza dezvoltarea 

activităţilor sportive este o prioritate. 

  Datorită străzilor în general 

înguste şi a loturilor majoritar 

foarte dens construite, 

domeniul public este practic 

neîntreţinut (marginea 

drumului, şanţurile, în speţă în 

zona drumului european.) 

  Se recomandă amenajarea domeniului 

public şi interzicerea utilizării spaţiului 

public în scop privat. Spaţiul public din 

centrul comunei, adiacent Primăriei 

merită să fie amenajată ca o mică 

piaţetă publică. 

  La examinarea relaţiei cu apa 

se constată o distanţiere faţă 

de râu, nu se simte prezenţa 

apei şi a vegetaţiei specifice 

acestuia. 

  Se va realiza un studiu privind 

posibilităţile de reabilitare a relaţiei cu 

apa şi a elementelor de floră şi faună, şi 

vor fi aplicate concluziile.  

  Lipsa fâşiilor de protecţie în 

zonele „microindustriale, 

respectiv în cazul cimitirului 

  Realizarea fâşiilor de protecţie, unde 

acest lucru este posibil, şi luarea 

măsurilor compensatorii în rest 

Probleme 

de mediu 

  O suprafaţă semnificativă  se 

află în zona cu risc de 

inundabilitate al râului Olt. 

  Se va introducere interdicţie temporară 

de construire pe loturile afectate până 

eliminarea riscului. 

  Prezenţa pe aria sitului Natura 

2000 – ROSPA 0034, ROSCI 0090 

– a numeroaselor construcţii 

existente, majoritatea acestora 

fiind realizate înainte de 1989 

(case de cosit). Trebuie să 

remarcăm însă faptul că 

„dezvoltările” mai mari s-au 

făcut în ultimele două decenii. 

  Reglementarea precisă a modului în 

care se poate construi în zonă prin 

interdicţie temporară de construire şi 

necesitatea elaborării P.U.Z. pentru 

dezvoltările viitoare. Se vor respecta 

prevederile Natura 2000.  

  Poluarea fizică, chimică şi 

organică a solului 

  Interzicerea legumiculturii pe o distanţă 

de 50 m de la artera rutieră; efectuarea 

de lucrări agropedoameliorative şi 

interzicerea depozitarea de deşeuri 

menajere / dejecţii animaliere / 

rumeguş. 

  Poluarea organică, chimică a 

apei şi depozitarea 

neautorizată de deşeuri 

  Se interzice deversarea / depozitarea 

de deşeuri menajere / dejecţii 

animaliere / rumeguş de-a lungul apelor 

curgătoare, respectiv evacuarea 

apelor netratate în pârâuri; se vor 

efectua analize periodice a apei. 

  Degradarea biodiversităţii prin 

suprapăşunat şi defrişări 

  Măsuri: 

- interzicerea păşunatului timpuriu / de 

toamnă târziu   

- oprirea tăierilor de pădure ilegale;  

- replantarea zonelor defrişate;  

- refacerea ecologică a păşunilor; 

- utilizarea de tehnologii agricole 

ecologice şi de tehnici ecologice de 

exploatare a pădurii.  

  Risc biotic şi epizootic. Este 

creat de  soluţiile de canalizare 

improvizate, fosele septice 

neperformante şi neetanşe 

etc. 

  Este nevoie de monitorizare şi 

efectuarea de analize chimice 

periodice a apei şi a solului. 

Conştientizarea populaţiei este urgentă. 

Se va interzice racordarea la reţeaua 

de apă fără racordarea la sistemul de 

canalizare. 
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Protejarea 

zonelor cu 

valoare de 

patrimoniu 

  Nu a fost corect determinată 

zona de protecţie a 

monumentelor istorice, în 

sensul că nu a fost 

recunoscută poziţia 

excepţională şi relaţia cu 

peisajul cultural înconjurător. 

De exemplu, dinspre E578 se 

văd în primplanul bisericii din 

Gârciu construcţii de locuinţe - 

ce teoretic se înscriu în volumul 

şurelor - care datorită 

materialelor utilizate nu se 

pierd în peisaj şi rup scara 

locului.  La fel, tot de pe drumul 

european, la intrarea dinspre 

M-Ciuc, în prim planul capelei 

de pe muntele Bogát prezenţa 

mobilierului urban şi a 

panourilor publicitare, precum 

şi marginea neîntreţinută a 

drumului sunt deranjante şi 

diminuează mult valoarea 

peisagistică excepţională. 

  Determinarea zonei de protecţie a 

monumentului istoric s-a făcut în studiul 

istoric realizat de Larix Studio / drd. arh. 

Köllő Miklós, atestat MC. Este nevoie de 

conştientizarea importanţei respectării 

regulilor prevăzute de P.U.G. propus, 

pentru păstrarea caracterului şi 

ambianţei zonei. 

  Degradarea imaginii satului nu 

este atât de deranjantă, decât 

în alte comune din zonă, dar 

escaladarea trebuie evitată, 

astfel se compromite 

valorificarea peisajului cultural 

pentru turism. 

  Protejarea şi punerea în valoare a 

construcţiilor cu valoare locală, demne 

de a fi menţinute trebuie încurajată. Vor 

fi prezentate, mediatizate, premiate 

exemplele bune, se vor organiza 

evenimente de popularizare a 

rezultatelor obţinute etc. 

  Intervenţiile nefericite în peisaj 

erodează peisajul cultural. 

Există riscul ca perspectivele 

valoroase către monumentele 

istorice ce participă la silueta 

comunei să fie compromise de 

construcţii neadecvate, 

  Cartarea şi inventarierea peisajului 

„cultural”, evidenţierea valorilor 

acestora pe teritoriul comunei / se vor 

stabili "zone intangibile" pe direcţia 

perspectivelor controlate către 

monumentele istorice situate peste sat, 

în care nu se vor interveni cu construcţii. 

Protejarea 

zonelor pe 

baza 

normelor 

sanitare în 

vigoare şi 

culoare 

tehnice 

  Sunt numeroase locuinţe la 

distanţe mai mici de 15 m faţă 

de ateliere de prelucrat lemne. 

  La prelungirea autorizaţiilor de 

funcţionare se vor lua măsuri 

compensatorii. 

  Nu se respectă distanţa între 

fântâni şi fose septice. 

  În principiu, construcţiile vor fi 

alimentate cu apă din reţeaua publică 

şi vor fi racordate la sistemul de 

canalizare publică. În situaţii când 

acest lucru nu este posibil, se preferă 

bazinele vidanjabile sau microstaţiile de 

epurare. 

  Problema fermei agricole din 

vremea C.A.P.-ului: parţial este 

transformată în zonă 

industriale, iar în cadrul 

menţinerii funcţiunii agricole se 

pune problema corelării cu 

legislaţia actuală a distanţelor 

de protecţie. 

  În cazul măririi capacităţii peste 

potenţialul zonei definit de distanţele de 

protecţie, se va verifica prin studiu de 

impact consecinţele acestor dezvoltări. 
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Reţele 

edilitare 

  În afara zonelor tradiţionale de 

locuit  nu sunt dezvoltate 

reţelele edilitare, astfel 

construcţiile răsfirate în 

extravilan ridică probleme. 

  Vor fi depuse toate demersurile posibile 

pentru asigurarea reţelelor edilitare 

corespunzătoare. Construirea investiţiilor 

mari va fi condiţionată de realizarea 

reţelelor edilitare în zona respectivă. 

  Lipsă platformă de depozitare 

a deşeurilor menajere. 

  Amenajarea platformei de depozitare a 

deşeurilor menajere. 

Circulaţie   Străzile neamenajate, de 

pământ, fără trotuare, fără 

canal de scurgere al apelor 

pluviale. 

  Se va acorda atenţie la asfaltarea / 

împietruirea străzilor, amenajarea de 

trotuare şi a sistemului de colectare al 

apelor pluviale, construirea de podeţe 

  În zona Primăriei există o 

intersecţie conflictuală. 

  Spaţiul public adiacent se va amenaja 

pe bază de proiect. 

  Lipsă de parcări - mai ales în 

zona centrală. 

  Spaţiul public adiacent se va amenaja 

pe bază de proiect. 

    Zona căii ferate - în general 

apare ca spaţiu destructurat, 

neîngrijit. 

  Cel puţin se va întreţine corespunzător 

această zonă. 

 

 

2.12. Necesităţi şi opţiuni ale populaţiei                                                                                     . 

 

2.12.1. PUG - Instrument de implementare a politicilor de dezvoltare locală 

Planul Urbanistic General este unul din instrumentele administraţiei publice locale prin 

care asigură planificarea şi coordonarea dezvoltării localităţii. Acest instrument necesită 

coordonarea eforturilor comunităţii la încă două nivele: cel al unui plan de management 

eficient şi a unor politici financiare care să facă viabile fiecare sector al dezvoltării locale: 

dezvoltarea terenurilor, locuirea, dezvoltarea serviciilor publice, renovarea şi întreţinerea 

cadrului fizic existent, dezvoltarea economică, protecţia mediului localităţii. Luarea 

deciziei este în sarcina factorilor politici abilitaţi; pregătirea acesteia se face de către 

specialişti, iar implementarea de către factorii executivi.  La fiecare dintre aceste trei 

etape - prin reprezentare, prin rezultatele prelucrării datelor, prin asumarea procesului de 

implementare - participarea cetăţeanului constituie baza procesului în sine. 

 

 

 

2.12.2. Domeniile strategice ale dezvoltării locale 

Dezvoltarea locală implică activităţile concentrate ale tuturor membrilor comunităţii, în 

scopuri colectiv asumate, ca factori angajaţi în diverse domenii specifice, dar în egală 

măsură ca cetăţeni. Domeniile strategice ale dezvoltării locale sunt următoarele: 

 demografic:  

- îmbunătăţirea calităţii locuinţelor reprezintă în mod implicit o nevoie importantă în 

cadrul populaţiei, totodată, este nevoie de reciclarea fondului construit existent, astfel 

încât tinerii să poată beneficia de locuinţe la preţuri accesibile, fără abandonarea 

caselor existente; 

- în perioada rusaliilor sunt din ce în ce mai mulţi turişti. Iar drumul asfaltat propus dintre 

Mădăraş şi pârtiile de schi de pe Mădăraş-Harghita, asigurând un acces facil pe timp 

de iarnă va avea un impact semnificativ privind numărul nopţilor de cazare în zonă ; 

- populaţia localităţii este constantă; 

 economic:  
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- industria lemnului, printr-un cluster ar putea deveni mult mai eficientă şi performantă şi 

poate să însemne un viitor;  

- dezvoltarea serviciilor poate să contrabalanseze disproporţionalitatea comerţului şi 

slaba dezvoltare industrială. Calitatea mediului şi a peisajului „cultural” pot deveni 

atrăgătoare în condiţiile în care se va realiza legătura Iaşi - Tg. Mureş. 

- creşterea animalelor este mult sub potenţialul zonei. Orientarea spre obţinerea 

produselor naturale de calitate este o nişă şi poate fi o soluţie pentru zonă, care se află 

la o distanţă mare faţă de pieţele oraşelor mari. În prezent numărul animalelor este 

mult mai mic, nu există o gospodărire unitară, organizată. Păşunile sunt potrivite în 

primul rând pentru creşterea extensivă de bovine de carne, pe de altă parte prezenţa 

unei industrii agroalimentare bazate prelucrarea laptelui trasează direcţiile de 

dezvoltare. Teritoriul mare şi stocul planificat are şi aspecte legate de calificare, 

aspecte tehnologice, turistice şi gastronomice – în fiecare caz cu prevestire pozitivă.  

- activităţile tradiţionale agricole la scară mică pot asigura un plus de venit şi o sursă de 

alimentaţie sigură familiilor; 

- peisajul natural excepţional şi peisajul cultural foarte valoros, tradiţiile specifice şi aparte 

a zonei, hrana sănătoasă produsă prin zonă, formarea în cadrul Universităţii Babeş-

Bolyai (filiala Gheorgheni) a unor forţe de muncă calificată şi specializată în turism 

înseamnă un potenţial pentru dezvoltarea turismului. Trebuie avut însă în vedere, că 

turismul ieftin, de masă nu asigură doar un venit minim, în schimb erodează valorile 

zonei. 

- accesibilitatea facilă dinspre Mădăraş a pârtiilor de schi de pe Mădăraş-Harghita 

poate contribui sensibil la dezvoltarea turismului pe timp de iarnă. 

- S-au făcut demersuri pentru construirea unui complex balnear bazată pe apa 

minerală. 

- existenţa unei microhidrocentrale în comună va asigura autonomia energetică a zonei. 

Curentul electric mai ieftin poate atrage microîntreprinderi . 

 social:  

- stoparea plecării tinerilor prin crearea de locuri de muncă în agricultură, servicii etc. 

este determinantă pentru viitorul aşezării pe termen lung. 

- păstrarea locurilor de muncă în industria de prelucrare a lemnului este prioritară; 

- salariile din judeţul Harghita sub sunt media pe ţară, fapt ce se va reflecta şi în pensiile 

oamenilor – acest lucru va duce la o sărăcie accentuată în zonă. 

 cultural: păstrarea specificului local poate să contribuie la păstrarea şi dezvoltarea 

funcţiunii turistice; 

 cadrul fizic: păstrarea specificului local poate să contribuie la păstrarea şi dezvoltarea 

funcţiunii turistice; pârtia de schi de pe Mădăraş-Harghita este singura pârtie 

practicabilă în zonă în luna martie. 

Domeniilor strategice de dezvoltare le corespund un număr de obiective strategice care 

definesc orientarea şi priorităţile care pot fi dezvoltate de către comunitatea respectivă, 

având un anumit potenţial. 

 

2.12.3 Actorii implicaţi în procesul de implementare a PUG 

 Administraţia Publică Locală are ca sarcină principală coordonarea şi planificarea 

dezvoltării locale; ea acţionează ca lider şi ca partener în acelaşi timp, potrivit 

scopului urmărit şi gradului de implicare necesar. 

 Sectorul public este orientat cu precădere spre diversificarea ofertei către populaţie şi 

ridicarea nivelului acesteia; în sarcina acestui sector stau planificarea şi finanţarea 
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serviciilor publice, managementul şi adecvarea acestora la exigenţele dinamice ale 

comunităţii. 

 Sectorul privat urmăreşte şi se adaptează cererilor pieţei; este interesat în 

regulamente locale flexibile, piaţă de terenuri structurată, amplasamente de calitate, 

informaţie adecvată. Rezultatele conlucrării cu acesta se traduc în dezvoltarea 

competitivităţii, diversificarea ofertei, locuri de muncă, crearea de pieţe. 

 Cetăţenii structuraţi în grupuri de interese şi pe venituri, constituie factorul de bază în 

implementarea politicilor de dezvoltare locală: sunt sursa principală de informaţii la 

nivelul PUG şi instrumentul principal de control al adecvării propunerilor, sunt de 

asemenea, mijlocul permanent de implementare şi evaluare a rezultatelor măsurilor 

respective. Necesităţile în privinţa dezvoltării urbanistice decurg din disfuncţionalităţile 

constatate. 

 

2.12.3. Etape relevante ale PUG care solicită consultarea cetăţenilor 

 Pregătirea PUG constă în culegerea şi actualizarea datelor pentru construirea liniilor 

strategice de dezvoltare a localităţii, structurarea acestora şi procesul de analiză a 

situaţiei existente şi a disfuncţionalităţilor. Informaţiile privind nevoile populaţiei pot 

confirma sau aduce schimbări în structurarea planului urbanistic local. De la nivelul 

acestor informaţii se conturează specificul, identitatea locală – modul personalizat în 

care sunt rezolvate disfuncţiunile, în care este valorificată suma resurselor. 

 Evaluarea adecvării propunerilor făcute prin PUG, verificarea regulamentului local 

aferent are loc prin consultarea cetăţenilor. La această fază sunt semnalate situaţii 

particulare care pot scăpa abordării la scara localităţii, precum şi schimbări survenite 

în timpul întocmirii documentaţiei PUG. 

 Implementarea planului urbanistic are loc prin utilizarea banilor publici şi prin 

respectarea regulamentului local de urbanism; ambele laturi ale acestui proces 

reclamă asumarea de către cetăţeni a prevederilor PUG, implicarea în monitorizarea 

acestuia. Odată însuşite, PUG şi regulamentul aferent devin "lege" locală. 

 

2.12.4. Modalităţi de implicare a cetăţenilor 

Utilizarea mijloacelor de comunicare în masă este una din modalităţile cele mai eficiente 

de difuzare a informaţiei şi de obţinere a unei imagini generale a reacţiei cetăţenilor. 

Acest proces presupune un parteneriat solid cu firmele şi instituţiile de profil.  

Utilizarea mijloacelor de culegere a informaţiilor relevante în diverse faze de structurare a 

PUG: chestionarele, sondajele de opinie, interviurile sunt modalităţi specifice de a obţine 

date primare privind, de exemplu, opţiunile cetăţenilor pentru direcţii de dezvoltare sau 

stabilirea de priorităţi la nivel local care, prelucrate de către specialişti vin în sprijinul 

procesului de întocmire a PUG; Informarea şi dialogul prin centrele de informare pentru 

cetăţeni sunt esenţiale pentru că oferă un mediu transparent şi profesional, favorabil 

comunicării bilaterale.  

Utilizarea corespondenţei cu cetăţenii urmăreşte stârnirea reacţiilor la probleme 

punctuale, în scopul găsirii unei soluţii, pentru care localnicii pot determina curente de 

opinie în favoarea unei anumite abordări; alcătuirea de grupuri consultative priveşte 

structurarea pe domenii de interes local a unor cetăţeni neangajaţi neapărat în sisteme 

instituţionale, dar care pot oferi sprijin competent în acordarea de informaţii şi consultanţă 

cu privire la acele domenii.  

Scopul grupurilor consultative este de a adecva soluţii propuse prin PUG, la capacitatea 

de implementare a populaţiei.  
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Constituirea de lideri locali este un instrument eficient de descentralizare a atribuţiilor 

administraţiei locale la nivelul micilor comunităţi ale localităţii; este o interfaţă eficientă 

pentru mobilizarea potenţialului uman local în implementarea prevederilor PUG, precum şi 

pentru culegerea reacţiilor micilor comunităţi în acest sens. Liderii locali sunt persoane 

carismatice care se implică în acest proces în mod voluntar şi pentru care recunoaşterea 

eforturilor lor şi rezolvarea problemelor sunt singurele aşteptări. 

Alte manifestări: la îndemâna administraţiei stau o gamă largă de instrumente, care pot 

aduce într-un mod premeditat, pe cetăţeni faţă în faţă cu problemele lor: evenimente 

existente sau create care să favorizeze contactul intre cetăţeni implicaţi în rezolvarea unei 

anumite probleme, să aducă împreună într-un cadru neoficial cetăţeni şi factori de 

decizie, să conducă la schimburi de experienţă în domenii de interes etc. 

La fel de importantă este crearea unei baze civice în educaţia la nivelul grădiniţelor şi 

şcolilor, utilizând mai mult contactele cu aspecte concrete, jocuri, simulări, decât teoria 

care, de multe ori este prea aridă. 

 

2.12.5.Cerinţele şi opţiunile populaţiei. 

Nu s-a manifestat o dorinţă puternică de cuprindere în intravilan a unor suprafeţe 

importante de teren, reprezentând oarecum includerea în posibilităţile de dezvoltare 

viitoare.  

În esenţă sunt cerinţe datorate: 

 exodului funcţiunii de locuit în extravilan –în idea de a avea „libertatea” vecinătăţilor 

neconstruite, ceea ce până la urmă se dovedeşte un pericol de destructurare a 

peisajului cultural şi totodată ridică probleme de siguranţă, ordine publică, dar şi de 

echipare edilitară corespunzătoare; 

 extinderea intravilanului spre peisaj, pentru a folosi avantajele peisajere; 

 extinderea intravilanului în idea unor zone agricole; 

 cerinţe datorate de dezvoltări economice de scară mică; 

 respectarea prevederilor P.U.Z. Munţii Harghita. 

 

2.12.6.Politica administraţiei publice locale privind dezvoltarea localităţii: 

Este imperios necesar menţinerea şi protejarea fondului construit valoros din punct de 

vedere arhitectural şi urbanistic. Se propune elaborarea unei strategii locale pentru 

păstrarea/salvarea construcţiilor valoroase, tradiţionale, care sunt  incluse pe lista clădirilor 

protejate pe plan local, conform studiului Atelier2.  

Obiectivele prioritare în dezvoltarea urbanistică a comunei Racu trebuie să fie: 

 relansarea vieţii economice, bazată pe resursele existente, în primul rând dezvoltarea 

cooperării mai bune a factorilor din industria lemnului, a dezvoltării industriei 

agroalimentare  şi utilizarea turistică a resurselor din Racu (baia cu apă minerală), 

respectiv  pârtia de schi din Mădăraş; 

 dezvoltarea activităţilor economice tradiţionale care au condiţii asigurate, în special 

creşterea animalelor; 

 regândirea tipului de turism, prin folosirea eficientă şi durabilă a condiţiilor naturale 

existente; 

 crearea unor spaţii publice de calitate, care să contribuie la calitatea vieţii locuitorilor. 

 dotarea corespunzătoare a localităţii cu reţele edilitare(apă, canalizare, electricitate) 

Depistarea disfuncţionalităţilor şi sugestiile rezultate din această operaţie, constituie 

elemente de temă pentru studii şi proiecte ulterioare şi în acelaşi timp faze de proiectare 
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intermediare, ancorate în prevederile P.U.G. şi în realităţile existente în momentul 

respectiv. 

 Proiecte recent finalizate / sau în faza de implementare: aceste proiecte sunt 

prezentate în anexă, într-un tabel redactat. 

 Proiecte depuse spre finanţare: aceste proiecte sunt prezentate în anexă, într-un 

tabel redactat. 

 Proiecte care stau în intenţia Primăriei: aceste proiecte sunt prezentate în anexă, într-

un tabel redactat. 

 

 

2.12.7. Punctul de vedere al proiectantului privind solicitările beneficiarului de dezvoltarea 

si felul cum urmează a fi soluţionate acestea in cadrul PUG.: 

S-a putut formula, în general, dorinţa unei dezvoltări urbanistice organice, fără rupturi şi 

intervenţii drastice în evoluţia comunei, cu o dirijare controlată, cu respectarea dreptului 

de proprietate, asigurarea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă pentru populaţie, cu 

rezolvarea situaţiilor conflictuale.  

Faţă de intravilanul existent, cel propus prezintă o creştere de 7,4%. Se menţionează că 

această creştere se datorează în bună parte faptului, că P.U.G.-ul anterior nu a ţinut cont 

de delimitarea intravilanului pe parcele cadastrale.  Normalizarea situaţiei are drept 

urmare o creştere procentuală accentuată a intravilanului, fără schimbarea realităţii din 

teren.  

 

Totuşi: 

 zona rezidenţială creşte cu 16,3% per total;  

 zona serviciilor creşte cu 61,5%; 

 zona destinată industriei creşte cu 229,6%; 

 terenurile agricole din intravilan se reduc cu 12,8%. 

 

 

3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ 

 

3.1       Studii de fundamentare   

 

Au fost realizate următoarele studii: 

 suportul topografic al PUG – Documentaţie de reambulare topografică, realizată de 

Topo Cad Construct, Mădăraş 

 studiu geotehnic şi hidrogeologic realizat de Geo-Tech srl. 

 studiul istoric, cu zone protejate construite,  realizat de s.c. Larix Studio s.r.l.  +Atelier 2; 

 planul de management al riscului la inundaţii / Administraţia Bazinală de Apă Olt 

(http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2016-03-01_PMRI_Olt_SEA.pdf) ; 

 strategia regională de dezvoltare a Regiunii Centru;  

 Strategie de Dezvoltare 2016-2020” pentru Comuna Racu care a fost aprobat cu HCL 

nr. 59/2015. Strategia a fost realizată  de GAC- Centrul de Cercetări regionale şi 

Antropologice.  

În completarea studiilor, au fost consultate: 

 Date statistice şi evidenţe de la Direcţia Judeţeană de Statistică Harghita 

 Date, proiecte, planuri şi evidenţe puse la dispoziţie de Consiliul Local Mădăraş în 

domenii ce privesc dezvoltarea localităţii 
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 Planul Urbanistic Zonal Munţii Harghitei 

 Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean - PATJ Harghita 

 Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional 

 Strategia Regională de Dezvoltare a Regiunii Centru  

 lista monumentelor istorice judeţul Harghita / LMI 2010 

 repertoriul arheologic naţional (ran.cimec.ro) 

 baza de date Natura 2000  

 planul de management al ariilor naturale protejate ROSCI0090 Harghita Mădăraş şi 

Rezervaţia Naturală 2.439 Lacul Dracului 

 Date, proiecte, planuri şi evidenţe puse la dispoziţie de Comuna Racu în domenii ce 

privesc dezvoltarea localităţii, inclusiv strategia de dezvoltare   

 

 

3.2  Evoluţie posibilă, priorităţi   

 

3.2.1. Dezvoltare durabilă, noncreşterea sau constrângerea zonei locuite? 

Practic în situaţia în care multe case nu sunt locuite, s-a urmat evitarea extinderii 

intravilanului. Creşterea se datorează faptului că apropierea municipiului M-Ciuc, 

imaginea rurală valoroasă, bine păstrată  pot avea drept rezultat upcyclingul fondului 

construit. Pe de altă parte, prezenţa microîntreprinderilor cere o gândire coerentă, pentru 

a asigura pe de o parte dezvoltarea lor, pe de altă parte, înscrierea lor în imaginea 

comunei. 

Pe parcursul întocmirii PUG s-au inventariat disfuncţionalităţile, posibilele direcţii ale 

evoluţiei şi s-au formulat priorităţile, căutând un consens între direcţiile posibile, uneori 

contradictorii. Pe cât posibil, trebuie evitată ocuparea cu trupuri mici a extravilanului. 

Găsim propuneri de trupuri distanţate de zonele centrale, în cazul acestora ester nevoie 

de dezvoltarea infrastructurii. Înfiinţarea unor asemenea zone  permit ca fermele agricole 

să fie scoase din zonele de locuit şi facilitează dezvoltarea creşterii animalelor.  

 

 

3.2.2. Ca evoluţie posibilă Se menţionează: 

 păstrarea caracterului rural de calitate; 

 în situaţia în care multe case nu sunt locuite, s-a urmat evitarea extinderii nejustificate 

a intravilanului;  

 prezenţa „microîntreprinderilor” din care este compusă industria locală cere o 

gândire coerentă, pentru a asigura pe de o parte dezvoltarea lor, pe de altă parte, 

înscrierea lor în imaginea comunei şi evitarea deranjului şi a disfuncţionalităţilor; 

 păstrarea şi utilizarea ţesutului rural foarte valoros; 

 dezvoltarea serviciilor, în special al turismului care vizează sporturile de iarnă, respectiv 

cel balneoclimatic. 

 

3.2.3. Corelare cu PATN, PATJ 

 În fază preliminară, P.U.G. s-a depus spre analiză la Consiliul Judeţean Harghita, 

Departamentul de Urbanism, pentru analiză şi corelare cu PATJ; 

 Prevederile din PATN au fost preluate din documentaţiile aflate în posesia Primăriei 

Racu.  
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3.2.4. Printre priorităţi putem enumera: 

 măsuri şi lucrări de prevenire şi combatere a proceselor torenţiale şi erozionale; 

 păstrarea fondului forestier; 

 realizarea fâşiilor de protecţie, unde acest lucru este posibil, şi luarea măsurilor 

compensatorii în rest; 

 la eliberarea autorizaţiei de construire se va avea o grijă deosebită la păstrarea unei 

imagini coerente a satului, conform studiului elaborat în acest sens; 

 se vor respecta prevederile pentru ariile naturale protejate; 

 practicarea unei arhitecturi ecoregionaliste, protejarea şi punerea în valoare a 

construcţiilor cu valoare locală, demne de a fi menţinute;  

 conştientizarea valorilor moştenite; 

 delimitarea clară a peisajelor protejate şi asprirea condiţiilor în care se poate construi 

în aceste zone. 

 

3.2.5. Obiectivele de utilitate publică necesare prioritar: 

 finalizarea lucrărilor de reabilitare ale reţelelor de apă şi canalizare. Este nevoie de 

realizarea integrală a reţelei de alimentare cu apă potabilă în cazul  întregii comune. 

Investiţiile mai îndepărtate în mod tranzitoriu  pot fi   eventual alimentate din fântâni 

forate şi din captări de apă de suprafaţă;  

 la fel de urgentă este realizarea racordurilor la reţeaua de canalizare existentă şi 

realizarea integrală a reţelei de canalizare menajeră în cazul Racu. Totodată se vor 

lua măsuri compensatorii, până la extinderea reţelei de canalizare; 

 realizarea unui sistem de evacuare a apelor pluviale; 

 demontare în zonele centrale a sistemelor aeriene de distribuţie a reţelelor electrice, 

TV cablu, fibră optică etc. şi realizarea lor în varianta subterană; 

 dezvoltarea infrastructurii, prin: 

- asigurarea unui nivel corespunzător din punct de vedere fizic, psihic şi intelectual, ceea 

ce înseamnă o infrastructură sanitară şi sportivă corespunzătoare.  

- se propune realizarea unor piste pentru biciclete spre Gheorgheni, respectiv spre Ciuc, 

respectiv spre Harghita-Mădăraş. 

 

 

3.3 Optimizarea relaţiilor în teritoriu                                                                                       . 

 

3.3.1.Pozitia localităţi 

Comuna Racu se situează în România, în regiunea Centru, în zona Depresiunii Ciuc din 

judeţul Harghita. Se află la distanţe considerabile (150 km şi peste) faţă de marile oraşe şi 

centre de dezvoltare, munţii care înconjoară Depresiunea Ciucului îngreunează - mai  

ales pe timp de iarnă - accesul în zonă.  

 

3.3.2. Căile de comunicaţie şi transport 

Comuna se află la 284 km de Bucureşti şi la 762 km de Budapesta.  Din ambele capitale se 

poate ajunge pe drumuri modernizate dar aglomerate, însă acestea nu au efect 

semnificativ asupra dezvoltării economice, având în vedere că zona este practic o zonă 

periferică, destul de izolată între munţi. 

Pe cale ferată comuna este situată pe magistrala CF400, la jumătatea distanţei între Tg- 

Mureş şi Braşov, însă doar trenurile regionale opresc aici, care astfel rezolvă parţial 

problema navetiştilor care lucrează în Miercurea-Ciuc. Astfel pentru rezolvarea curentă a 
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unor probleme de afaceri, trenurile nu pot fi luate în calcul, deoarece legăturile facile 

către Braşov, Bucureşti, Cluj, (Budapesta) trec prin zonă la miezul nopţii, şi se opresc doar 

la Ciceu. În consecinţă, oamenii preferă circulaţia auto în asemenea situaţii. 

Problema anevoioasă a trenurilor este compensată de o reţea de transport cu autobuze, 

care în esenţă umple golul lăsat de lipsa corespunzătoare a legăturilor cu trenul pe timpul 

zilei, dar din punct de vedere calitativ lasă mult de dorit. 

Pe cale aeriană, cel mai facil aeroport se află la cca.146 km distanţă la Târgu Mureş 

(aeroport regional). Distanţa relativ mare de 266 km faţă de aeroportul internaţional din 

Bucureşti este mult mărită în timp de traficul foarte aglomerat, cu blocaje al DN1, astfel o 

călătorie poate dura  între 4 -7 ore. Aeroporturile internaţionale regionale, unde se găsesc 

şi alte companii aeriene decât cele cu costuri reduse, se află la distanţe de 200 km. Nu 

există în apropiere nici aeroporturi de importanţă mică, propice pentru turism. 

Aeroporturile din Iaşi şi Bacău se află la 251, respectiv 143 km distanţă. Astfel Mădăraş este 

la  periferia transportului aerian european.  

Realizarea autostrăzilor Braşov – Borş şi Tg. Mureş – Iaşi vor facilita accesul spre şi dinspre 

Europa via Budapesta. Aceste autostrăzi nu vor trece în apropiere (mai ales Tg. Mureş-

Iaşi), fapt ce are pe de o parte avantaje, pe de altă parte dezavantaje. Dintre avantajele 

certe amintim accesibilitatea mai facilă a aeroportului din Tg. Mureş, utilizarea ca 

alternativă a aeroportului din Iaşi.  

 

3.3.3. Mutaţii intervenite in folosinţa terenurilor 

Localizarea unor (mici) ferme agricole noi, care ar însemna un răspuns la problema 

agriculturii din zonă este o problemă, care nu a putut fi rezolvat satisfăcător în cadrul 

acestei P.U.G., în sensul că nu a fost formulate cereri concrete  în acest fel. Oamenii 

încearcă să înfiinţeze adăposturi pentru animale în zonele unde au teren. Acest subiect 

rămâne deschis pentru viitor. În general putem constata o transformare a peisajului 

cultural, în sensul că pădurile sunt defrişate, păşunile se împăduresc natural, fâneţele 

devin păşuni, terenurile arabile devin fâneţe sau devin terenuri construibile. 

 

3.3.4. Accesibilitatea la trupurile intravilanului 

Având în că distanţele dintre trupuri nu sunt mari, asigurarea serviciilor de intervenţie 

(salvare, pompieri, poliţie) nu ridică probleme, cu excepţia a două trupuri peste 2 km. 

Comuna are o unitate de pompieri voluntari, precum şi post de poliţie şi de salvare, însă 

starea drumurilor determină timpul de intervenţie. Această situaţie poate fi ameliorată 

parţial prin modernizarea drumurilor. Trupurile vor fi viabile câtă vreme accesul la ele 

rămâne facil, drumurile sunt  în stare bună şi pe timp de iarnă se asigură deszăpezirea 

corespunzătoare. 

 

3.3.5.Dezvoltarea în teritoriu a echipării edilitare. 

Echiparea edilitară este acoperitoare pentru trupul Racu. Celelalte trupuri se află la 

distanţe relativ mari de comună şi în aceste cazuri nu este vorba de un ţesut dens 

construit. Pe de altă parte, conform R.L.U. echiparea tehnico-edilitară condiţionează 

construibilitatea parcelelor. Sunt considerate parcele construibile numai parcelele cu 

posibilitate dovedită de branşare la reţeaua de distribuţie a apei, la reţeaua de 

canalizare şi la reţeaua de distribuţie a energiei electrice, sau cele pe care utilităţile se 

pot realiza individual, în condiţiile prescrise de lege. Autorizarea executării construcţiilor 

este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la reţelele 

existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi de energie electrică conform art. 27 din 
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R.G.U., sau dacă există garanţia realizării acestor utilităţi individual (fântână forată 

autorizată, bazin vidanjabil etanş, cu contract e vidanjare sau microstaţie de epurare, 

instalaţie alternativă de producere a energiei electrice. În cazul în care nu există garanţii 

suficiente, primăria poate să refuze emiterea autorizaţie de construire. 

 

3.3.6.Măsuri PSI 

Prin modul de stabilire P.O.T. Şi C.U.T. în zonele dens construite, se va obţine o rărire a 

construcţiilor anexe (şoproane, etc.), în consecinţă posibilitatea de extindere a focului în 

aceste zone va scădea. În cazul edificării de noi construcţii precedate de desfiinţarea de 

construcţii existente se va impune respectarea pentru noua construcţie a indicilor stabiliţi 

prin prezentul regulament, chiar dacă aceste valori nu erau respectate înainte de 

desfiinţare. În cazul serviciilor şi a activităţilor meşteşugăreşti care funcţionează în zone cu 

ţesut rural, pentru a evita blocarea străzilor cu maşini parcate, autorizarea acestor 

activităţi se autorizează doar în condiţiile în care parcările vor fi realizate pe domeniul 

privat al investitorilor, şi nu pe domeniul public. 

Recent s-a finalizat modernizarea reţelei de alimentare cu apă a comunei, în cursul 

lucrărilor fiind amenajate 20 de posturi de hidranţi. 

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea 

racordării de noi consumatori la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi de 

energie electrică conform art. 27 din R.G.U., sau dacă există garanţia realizării acestor 

utilităţi individual (fântână forată autorizată, bazin vidanjabil etanş, cu contract de 

vidanjare sau microstaţie de epurare, instalaţie alternativă de producere a energiei 

electrice. În cazul în care nu există garanţii suficiente, primăria poate să refuze emiterea 

autorizaţie de construire. 

 

3.4 Dezvoltarea activităţilor 

 

3.4.1. Propuneri de dezvoltare agricolă 

După destrămarea CAP-urilor şi aplicării legii Fondului Funciar foştii proprietari ai terenurilor 

agricole au devenit din nou proprietari şi s-au făcut unele demersuri pentru comasarea 

suprafeţelor agricole în vederea stimulării asociaţiilor şi a fermelor private, (astfel de ferme 

sunt încă puţine la număr).  

Composesoratele ca formă de proprietate tradiţională ar putea sta la baza unor iniţiative 

în acest sens. Sunt multe parcele mici şi foarte mici (de câţiva ari), în care proprietarii îşi 

lucrează pământul manual sau cu ajutorul animalelor (cai sau vaci) în împrejurări de ev 

mediu. Pe de altă parte, tocmai acest gen de arhitectură permite o imagine aparte, 

foarte colorată a peisajului, cu fâşii înguste de diferite culori, practic putem vorbi de un 

peisaj cultural, un land-art. Păstrarea acestei imagini tradiţionale va fi posibilă doar prin 

gândirea unei finanţări în acest sens. 

Păşunile şi fâneţele dau posibilităţi producerii bazei furaje necesare. Animalele se ţin de 

regulă în stabulaţie 7 luni pe an, de la 15 octombrie pana la 15 mai. Păşunile sunt la 

distanţe relativ mari de localitate (12-25 km), fiind construite stâne de vară şi adăposturi 

pentru animale.  

Posibilitatea de diversificare a producţiei agricole apare doar dacă se introduc în 

folosinţă agroterasele abandonate, cu condiţiile pedoclimatice favorabile. Iernile lungi şi 

geroase şi verile destul de răcoroase, determină producerea unor îngheţuri prea timpurii 

sau prea târzii la sol care reduc considerabil perioada de vegetaţie a plantelor. 
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Pieţele oraşelor mari, capabile de a prelua produse autohtone din zonă sunt la distanţe 

considerabile, sunt două posibilităţi de dezvoltare care pot avea un viitor: 

 specializarea industriei de prelucrare a laptelui pe nişe specifice, cu sortimente care 

necesită proces de maturizare lung şi în cazul cărora preţul de moment al laptelui şi 

necesitatea imediată a vânzării nu pot exercita presiuni.  

 creşterea speciilor de bovine cu producţie de carne şi aprovizionarea pieţelor cu 

carne produs în condiţii bio, pe păşunile montane şi găsirea unei nişe în acest sens pe 

piaţă. 

 parţial forţa de munca – segmentul care se află înaintea ieşirii la pensie - este 

calificată majoritar în industrie, practic dispărută până azi din municipiul M-Ciuc (pol 

tradiţional), specializările lor nu pot fi utilizate în condiţiile şi necesităţile actuale. Acest 

segment se orientează spre agricultură, majoritatea oamenilor practic în tinereţe erau 

implicaţi în diverse formă în agricultură şi au terenuri agricole moştenite. Ei practică o 

agricultură tradiţională. 

 Tinerii interesaţi de agricultură - în număr  limitat deocamdată - au posibilitatea de a 

efectua practică agricolă în Elveţia, cunoscând de aproape modelul din ţara 

cantoanelor. O mare parte dintre ei se întorc şi încep activitatea cu o proprie 

minifermă, au posibilitatea de a acces prin Fundaţia LAM, care a fost gândită şi axată 

pe acest segment, şi care acordă în special credite pentru agricultori. Acest segment 

este la curent cu metodele moderne în agricultură, şi în limitele posibilităţilor 

implementează cele experienţa din Elveţia. 

 AgroCaritas prezent în Gheorgheni este un pol de inovaţie care a iniţiat un proiect 

pilot care schiţează un viitor pentru familiile care îşi dezvoltă un stil de viaţă în 

agricultură. Organizează frecvent cursuri de calificare cu specialişti din ţară şi din 

străinătate, are manufactură proprie pentru producerea caşcavalurilor maturate, 

acordă asistenţă comunitară şi serviciu de consiliere specializată. 

 

3.4.2. Propuneri de dezvoltare - silvicultură 

 pădurea trebuie tratată ca ecosistem, ca biodiversitate, nu numai ca „mină” de 

materie primă; 

 se vor utiliza numai tehnici de exploatare a pădurii ecologice; 

 în exploatare se vor consulta specialişti silvicultori; 

 zonele defrişate vor fi imediat replantate; 

 se interzic tăierile de pădurile rare, se va încerca în locul monoculturilor de răşinoase 

revenirea la stadiul original al pădurilor, de păduri mixte. Se vor amenaja trasee pentru 

vizitare, în special pentru observarea faunei, cu posibilitatea dezvoltării unui turism în 

acest sens. 

 sunt colectate cantităţi destul de însemnate de ciuperci comestibile şi fructe de 

pădure valorificate în ţară şi străinătate (Italia, Ungaria, Austria, Belgia), fără a fi 

prelucrate. Se propune strângerea planificată li responsabilă, precum şi prelucrarea 

acestor „fructe de pădure”. 

 

3.4.3. Propuneri de dezvoltare – industrie: 

 gruparea firmelor de prelucrare a lemnului într-un cluster (de la tăierea lemnului până 

la produsul finit) ar însemna o mai bună utilizare a resurselor locale şi o competitivitate 

mărită. În esenţă acest lucru înseamnă reorganizarea, retehnologizarea parţială şi 

rentabilizarea a unităţilor existente. 
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 găsirea unor modalităţi de a conlucra pentru a forma un brand ar asigura părăsirea 

segmentului de piaţă care se orientează după preţul cel mai scăzut, altfel ar fi posibil 

relansarea economică a zonei. 

 industria agroalimentară în condiţiile materiilor prime sănătoase obţinute în zonă are 

şansa de a produce produse alimentare tradiţionale şi meşteşugăreşti care pot fi 

competitive în regiune şi în afara regiunii . 

 

3.4.4. Propuneri de dezvoltare – turism. 

Pentru zonă este perdantă dacă actorii autohtoni acţionează separat, se propune 

gruparea într-o organizaţie unitară. Este nevoie de corelarea strategiilor cu Comuna 

Mădăraş, unde Primăria are în viziune înfiinţarea unei băi cu apă minerală cu facilităţi de 

agrement şi amenajarea unor piste de schi, parte a unui proiect complex, unitar pentru 

Munţii Harghita. Turismul din Racu –axat pe tradiţii şi cel din Mădăraş, bazat pe apa 

minerală şi sport, pot fi complementare prin ofertarea reciprocă a programelor turistice. 

 

3.4.5. Asigurarea unui echilibru în activităţile economice, prin: 

 dezvoltarea serviciilor, deoarece datorită poziţiei destul de izolate zona trebuie să 

preia funcţiuni care în mod normal depăşesc cadrul comunei – în acest sens pot fi 

atraşi omenii care pot să lucreze de la distanţă (prin natura jobului) şi care preferă să 

locuiască în cadrul natural extrem de valoros şi în peisajul cultural aparte din zonă. 

Pentru această categorie este foarte important realizarea autostrăzii Tg. Mureş-Iaşi, 

situaţie care ar asigura legături facile cu cele două aeroporturi. 

 

 

3.5 Evoluţia populaţiei           

 

 

3.5.1. Evoluţia populaţiei în oglinda statisticilor         

                                             . 

Evoluţia populaţiei din Racu  între anii 1850-2011, conform datelor recensămintelor. 
          

        

         

         

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

1850 1880 1890 1900 1910 1930 1941 1992 2002 2011 

1665 1764↑ 1642↓ 1919↑ 2078↑ 1905↓ 2066↑ 1615↓ 1607↓ 1587↓ 

 

 

Date relevante pentru Racu: 

 

în  

2002 în 2011 

procentual situaţia 

din 2011 din 

numărul populaţiei 

totale 

raport 

2011/2002 

Populaţia totală stabilă  2199 2196 100% 99,86% 

Persoane cu vârsta între 0-14ani - 387 17,62% - 
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Persoane cu vârsta între 15-24ani  - 223 10,15% - 

Persoane cu vârsta între 25-34ani - 302 13,75% - 

Persoane cu vârsta între 35-44ani - 357 16,25% - 

Persoane cu vârsta între 45-54ani - 230 10,47% - 

Persoane cu vârsta între 55-64ani - 283 12,88% - 

Persoane cu vârsta peste 65 ani  - 417 18,98% - 

Persoane apţi pentru muncă  - 960 43,7% - 

Persoane cu loc de muncă 

permanentă  - 490 22,21% - 

Persoane care lucrează în 

agricultură  - 390 17,75% - 

 Numărul gospodăriilor populaţiei                        (2011) 475 

Numărul mediu de persoane pe o gospodărie  (2011) 3,34 
notă: comuna fiind desprinsă după 2002 din comuna Siculeni, nu avem date precise. 

 

Numărul locuinţelor convenţionale, a camerelor de locuit şi suprafaţa acestora pe categorii 

de localităţi, în judeţul Harghita: 

 Total Municipii şi 

oraşe 

Comune 

Numărul locuinţelor convenţionale 132591 54729 77862 

Numărul camerelor de locuit 310915 130343 180572 

Suprafaţa camerelor de locuit (mii m.p.) 5951.6 2515.1 3436.5 

Numărul mediu de camere pe o locuinţă 2.3 2.4 2.3 

Suprafaţa medie a camerelor 

de locuit (m.p.) pe o: 

locuinţă 44.9 46.0 44.1 

cameră de locuit 19.1 19.3 19.0 

Numărul mediu al camerelor de locuit pe o locuinţă este de 2.3 camere de locuit/locuinţă, 

judeţul Harghita situându-se sub media înregistrată la nivel naţional (2,7 camere/locuinţă). 

Suprafaţa medie a camerelor de locuit ce revine pe o locuinţă în judeţul HARGHITA este de 

44.9 mp. 

 

 

Gospodăriile populaţiei pe categorii de localităţi în judeţul Harghita 

 Numărul 

gospodăriilor 

populaţiei 

% Persoane din 

gospodăriile 

populaţiei 

% Numărul mediu de 

persoane pe o gospodărie 

a populaţiei 

Total judeţ 112593 100,0 303810 100,0 2.70 

Municipii şi 

oraşe 

48021 42.7 127733 42.0 2.66 

Comune 64572 57.3 176077 58.0 2.73 

Mărimea medie a unei gospodării în judeţul Harghita este de 2.70 persoane/gospodărie (270 

persoane la 100 gospodării ale populaţiei). Aceasta este mai mică în mediul urban (2.66 

persoane pe o gospodărie) comparativ cu cel rural (2.73 persoane). La Racu avem 3,34, 

peste media judeţului. 

 

Populaţia, la recensămintele din: 
 1948 1956 1966 1977 1992 2002 2011 

Romania 15872624 17489450 19103163 21559910 22810035 21680974 20121641 

Jud. Harghita 258495 273964 282392 326310 348335 326222 310867 



                                                                                                                                                                          
86 

       

Municipii şi oraşe Harghita 26540 

 

62868 

 

89534 

 

121913 

 

159090 

 

144083 

 

132418 

 

Comune Harghita 231955 

 

211096 

 

192858 

 

204397 

 

189245 

 

182139 

 

178449 

 

Raport jud. Harghita / România, 

în % 

1,628559 

 

1,566453 

 

1,478247 

 

1,513504 

 

1,527113 

 

1,504646 

 

1,544939 

 

Raport Municipii şi oraşe din jud. 

Harghita / jud. Harghita, în % 

10,26712 

 

22,94754 

 

31,70557 

 

37,3611 

 

45,67155 

 

44,16716 

 

42,59635 

 

 

Interpretând datele de mai sus putem lua în consideraţie următoarele: 

 populaţia stabilă a comunei este stabilă, aproape nu s-a schimbat ca mărime; 

 80 de persoane (8,33%) dintre persoanele apţi pentru muncă nu au un loc de 

muncă permanent şi nici nu lucrează în agricultură; totodată trebuie să luăm în 

consideraţie faptul că o bună parte a populaţiei de peste 65 de ani în mod 

tradiţional lucrează în agricultură, până la vârste de peste 75 de ani - deci comuna 

are o rezervă de forţă de muncă atât în zona agriculturii, cât şi în zona unor posibile 

microîntreprinderi. 

 40% dintre populaţie se găseşte în intervalul care probabil va construi / va reabilita 

o locuinţă, însă numărul scăzut al  nr. mediu de persoane pe o gospodărie  (2,51) 

faţă de media de 2,66 din mediul urban şi 2,73 din mediul rural din judeţul Harghita 

preconizează că situaţia se poate ameliora şi fără extinderea intravilanului. 

 putem observa o tendinţă de migrare din zona urbană spre zona rurală (odată cu 

falimentul industrializării socialiste forţate).  

 

3.5.2. Corelarea Iocurilor de muncă cu variantele de evoluţie a populaţiei. 

Putem constata creşterea  segmentului populaţiei active şi mişcarea forţei de muncă spre 

agricultură. În judeţul Harghita, pentru populaţia bătrână, Caritas Alba Iulia asigură servicii 

de specialitate, cum ar fi îngrijirea la domeniu, asistenţă socială etc. Activitatea Caritas în 

comuna în  prezent este redusă, doar 5-6 persoane sunt asistaţi. 

 

3.5.3. Posibilităţile de control asupra relaţiei populaţie - locuri de muncă, prin redistribuirea 

populaţiei ocupate în sectoarele de activitate. 

Condiţionalitatea dezvoltării economice şi a schimbării structurale este dată doar parţial, 

în prezent nu există servicii flexibile de calificare, recalificare, specializare care să ofere o 

piaţă de muncă corespunzătoare. Totodată nici izolarea infrastructurală nu asigură un 

cadru potrivit pentru dezvoltare. În prezent, municipiul M-Ciuc din apropiere nu este un 

centru regional în ceea ce priveşte angajarea, este doar un centru regional comercial: 

locuitorii din regiune se duc în oraş pentru cumpărături.  

Sectorul turistic indică o nevoie mare de forţă de muncă, zona fiind apreciată pentru 

cadrul natural şi patrimoniul construit foarte valoros. Putem spune că aici există un peisaj 

cultural. 

Politicile EU privind subvenţiile agricole în funcţie de acoperire cu animale au încurajat 

semnificativ creşterea animalelor, numărul bovinelor şi ovinelor fiind în ultima vreme în 

creştere din ce în ce mai accentuată. În schimb, tot aceste politici au un efect negativ 

asupra peisajului cultural, deoarece împing începerea cositului spre sfârşitul lunii iunie, iar 

atunci toată lumea coseşte simultan, ceea ce are repercusiuni asupra biodiversităţii.  

 Parţial forţa de muncă – segmentul care se află înaintea ieşirii la pensie - este 

calificată majoritar în industria grea, practic dispărută până azi din zonă, specializările 

lor nu pot fi utilizate în condiţiile şi necesităţile actuale. Acest segment se orientează 

spre agricultură: în tinereţe, majoritatea oamenilor practic erau implicaţi în diverse 
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formă în agricultură şi au terenuri agricole moştenite. Ei practică o agricultură 

tradiţională. 

 Tinerii interesaţi de agricultură - în număr  limitat deocamdată - au posibilitatea de a 

efectua practică agricolă în Elveţia, cunoscând astfel de aproape modelul din ţara 

cantoanelor. De regulă ei se întorc şi încep activitatea cu miniferma lor proprie. Ei au 

posibilitatea de a accesa credite pentru agricultori prin Fundaţia LAM, care a fost 

gândită şi axată special pe acest segment. Aceşti tineri sunt la curent cu metodele 

moderne în agricultură, şi în limitele posibilităţilor implementează cele experienţa din 

Elveţia. Însă practica lor iarăşi schimbă peisajul cultural din zonă, dispar fâşiile înguste 

de terenuri arabile. 

 Chiar şi pentru regiunea Ciucului, AgroCaritas din Gheorgheni este un pol de inovaţie 

care a iniţiat, un proiect pilot care schiţează un viitor pentru familiile care vor să 

trăiască din agricultură. Organizează frecvent cursuri de calificare cu specialişti din 

ţară şi din străinătate, are manufactură proprie pentru producerea caşcavalurilor 

maturate, acordă asistenţă comunitară şi serviciu de consiliere specializată. 

 Ecoturismul nu este destul de promovat, cu toate că dispune de o suprafaţă naturală 

vastă şi un peisaj cultural relativ nederanjat, care ar putea fi potrivită pentru turiştii 

care îşi asumă responsabilitatea faţă de mediul înconjurător, ai căror scop este 

cunoaşterea valorilor  naturale şi culturale protejate.  

 Turismul religios joacă un rol important în zonă, dar se limitează doar pentru perioada 

Rusaliilor. Efectele drumului de pelerinaj "via Maria"  - este asemănător cu El Camino, şi 

se bazează pe tradiţiile locale, doar că este o reţea recentă, care leagă Şumuleu-

Ciuc cu Mariazell din Austria, respectiv cu Czestochowa din Polonia, Esztergom din 

Ungaria, Medjugore din Bosnia -   nu se văd încă în timpul anului. 

 

În concluzie: 

 Trebuie îmbunătăţit calitativ formarea celor care lucrează în turism şi în celelalte 

domenii conexe, prin cursuri de formare axate pe problemele de mai sus. 

 Lipsa de colaborare eficientă şi de transfer de cunoştinţe între operatorii economici 

trebuie contracarată prin formare corespunzătoare. 

 

 

3.6 Organizarea circulaţiei                                                                                                    . 

 

Propuneri pentru îmbunătăţirea şi modernizarea circulaţiei în teritoriu: 

 lucrări de întreţinere a drumurilor comunale şi forestiere, cu respectarea normelor în 

vigoare privind declivitatea, profilul longitudinal şi transversal, razele de racordare; 

 amenajarea şi realizarea trotuarelor din materiale cu specific local, pentru cele care 

mărginesc drumurile E 578, DJ 124 şi DC din Racu; 

 realizarea legăturii spre Mădăraş-Harghita este prioritară pentru dezvoltarea turismului 

din Racu; 

 realizarea / repararea podeţelor; 

 reparaţii şi modernizări la străzile din cadrul comunei; 

 realizarea trotuarelor pietruite pentru străzile secundare; 

 pentru scurgerea apelor meteorice se propun rigole pietruite, cu pantă de scurgere 

spre şanţurile/văile existente; 

 amenajarea acostamentelor şi a refugiilor pentru staţiile de transport în comun; 
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În ideea de dezvoltare în viitor a reţelei de drumuri se vor respecta cu stricteţe 

următoarele reguli de bază: 

 Orice obiectiv care nu aparţine drumului, trebuie amplasat în afara zonei de siguranţă 

a drumului DN 12 / E 578, respectiv DJ 124. 

 Conducte şi alte instalaţii în cazuri bine justificate se pot amplasa în zona de siguranţă, 

cât mai aproape de marginea exterioară a acestei zone, la limita proprietăţilor 

private (limita zonei de protecţie), sub nivelul minim al şanţului (la 1,5 m adâncime 

măsurat de la punctul maxim al profilului drumului).  

 La proiectare se vor preciza obligatoriu poziţiile kilometrice pentru instalaţii şi 

construcţii amplasate în zona drumului european, distanţele măsurate de la axa 

drumului, adâncimea de instalare în cazul conductelor, cablurilor şi a altora 

asemenea, poziţia kilometrică a racordului pe drum precum şi secţiunea 

caracteristică din zona respectivă. 

În procesele de emitere a actelor de autoritate publică care se leagă de zona căii ferate, 

se vor respecta condiţiile precizate în avizul CNCF CFR sa Bucureşti: 

 Pe terenurile rezervate dezvoltării căilor ferate, stabilite prin documentaţiile de 

amenajare a teritoriului aprobate, se interzice autorizarea executării construcţiilor 

definitive, conform Legii nr. 363/2006 de aprobare a Planului de amenajare a 

teritoriului naţional – Secţiunea I – Căi de comunicaţie. 

În zona de protecţie a căii ferate se interzice amplasarea: 

 activităţilor poluante sau/şi cu pericol de incendiu şi explozie; 

 înfiinţarea de plantaţii care împiedică vizibilitatea liniei şi a semnalelor feroviare; 

 depozitelor de deşeuri menajere (gropi de gunoi) ; 

 depozitelor de deşeuri metalice (fier vechi) ; 

 depozitelor de materiale refolosibile (reciclabile) ; 

 construcţiilor ce necesită săpături adânci, care împreună cu infiltraţiile de apă ar 

afecta rezistenţa terasamentelor căii ferate cum ar fi: staţii de epurare, bazine de 

retenţie, iazuri, lacuri de acumulare; 

 construcţii placate cu materiale strălucitoare. 

Se recomandă ca amplasarea clădirilor de locuit să fie cât mai departe de calea ferată. 

Amplasarea lor în zona de protecţie a căii ferate nu este recomandată. Calea ferată ca 

factor agresiv, creează neajunsuri acestui amplasament: poluare fonică şi vibraţii produse 

de circulaţia trenurilor. Se vor lua măsuri pentru protecţia fonică a clădirilor amplasate în 

zona de protecţie a căii ferate. 

Sistematizarea verticală a terenului, inclusiv a drumurilor din apropierea căii ferate se vor 

proiecta astfel încât apele pluviale să nu fie dirijate spre zona de siguranţă a căii ferate. 

Pentru obţinerea autorizaţiei de construire se va solicita obligatoriu avizul CNCF CFR sa 

pentru: 

 amplasarea construcţiilor în zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice (limita 

ei este la distanţa de 100 m din axul liniei de cale ferată. 

 supratraversarea căii ferate cu pasaje superioare 

 subtraversare căii ferate cu pasaje inferioare 

 subtraversarea căii ferate cu reţele de utilităţi 

 reabilitările de străzi care au în plan şi reabilitarea trecerilor la nivel cu calea ferată 

 reabilitările de străzi amplasate în paralel cu calea ferată care au ca scop lărgirea 

amprizei 

 trasee ale reţelelor de utilităţi paralele cu linia de cale ferată, pe zona de protecţie a 

căii ferate 
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Se recomandă să se ţină seama de imaginea comunei, văzută din zona căii ferate. Este 

recomandat (să se realizeze o minimă amenajare peisagistică,  şi totodată în zonele 

vizibile din tren se interzic depozitele de deşeuri, organizările de şantier abandonate, cu 

utilaje degradate, menţinerea construcţiilor degradate, terenurile lipsite de vegetaţie etc. 

 

 

3.7 Intravilan propus. Zone funcţionale. Bilanţ teritorial 

 

Din analiza bilanţurilor teritoriale existente şi propuse al suprafeţelor cuprinse în limita 

unităţii administrativ teritoriale de bază (UATB) se constată: 

Prin Planul Urbanistic General propus se realizează o creştere de 9,96 Ha a suprafeţei de 

intravilan, însemnând o majorare de 5,9% faţă de PUG vechi. 

În intervenţii s-au respectat limitele naturale / limitele parcelarului. Includerile de teren în 

intravilan s-au făcut pe următoarele criterii: 

 acces asigurat din drumurile existente (chiar dacă drumul respectiv necesită 

amenajare); 

 apropierea de zonele de interes; 

 condiţii bune de fundare în comparaţie cu alte zone din localitate; 

 necesitatea suprafeţei respective pentru dezvoltare; 

 reglementarea situaţiei existente, în sensul că P.U.G în vigoare nu a luat în considerare 

limitele cadastrale ale terenurilor. 

Toate propunerile s-au analizat pe teren şi s-au însuşit de reprezentanţii administraţiei 

locale. În prezentul proiect folosinţa asupra terenurilor s-a indicat la nivelul teritoriului 

administrativ al comunei şi în suprafaţa intravilanului.  

Pentru terenurile situate în intravilan, ocupate de construcţii şi alte amenajări s-a indicat şi 

destinaţia supraedificatelor: clădiri de utilitate publică, locuinţe, obiective pentru 

producţie agricolă şi industrială, terenuri de sport, obiective pentru gospodărie comunală, 

circulaţie, ape.  

 

În ceea ce priveşte categoriile de folosinţă a folosinţă a terenurilor, situaţia se prezintă 

astfel: 

 

TERITORIUL 

ADMINISTRATIV  

COMUNA RACU 

CATEGORII DE FOLOSINŢĂ [ha] 

TERENURI AGRICOLE TERENURI NEAGRICOLE 
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EXTRAVILAN 

EXISTENT [Ha] 
899,30 1010,81 1200,21 0,00 2,41 1281,47 17,94 55,14 11,01 5,39 4483,66 

EXTRAVILAN 

PROPUS [Ha] 
907,67 1004,26 1199,61 0,00 2,35 1281,47 17,36 54,92 1,34 4,72 4473,71 

diferenţa între 

suprafeţe [Ha] 
8,38 -6,55 -0,60 0,00 0,00 0,00 -0,57 -0,22 -9,67 -0,67 -9,96 

difereţa 

procentuală 
0,9% -0,6% 0,0% - 0,0% 0,0% -3,2% -0,4% 

-

87,8% 

-

12,3% 
-0,2% 

INTRAVILAN 

EXISTENT [Ha] 
78,05 0,00 23,20 0,00 0,98 0,00 3,36 12,79 51,37 0,00 169,74 
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INTRAVILAN 

PROPUS [Ha] 
69,68 6,55 23,79 0,00 1,03 0,00 3,94 13,00 61,04 0,67 179,70 

diferenţa între 

suprafeţe [Ha] 
-8,38 6,55 0,60 0,00 0,06 0,00 0,57 0,22 9,67 0,67 9,96 

difereţa 

procentuală 
-10,7% - 2,6% - 5,9% - 17,0% 1,7% 18,8% - 5,9% 

TOTAL [Ha] 977,35 1010,81 1223,41 0,00 3,39 1281,47 21,30 67,92 62,38 5,39 4653,41 

procent din total 69,1% 30,9% 100% 

 

ZONE FUNCŢIONALE ÎN  

SATUL GÂRCIU 

INTRAVILAN EXISTENT INTRAVILAN PORPUS 

Suprafaţă       

[ha] 

Procent din 

total 

Suprafaţă                 

[ha] 

Procent din 

total 

Diferenţă 

procentuală 

Ape 3,13 4,5% 3,67 4,6% 17,4% 

Căi de comunicaţie feroviară 0,00 0,0% 0,00 0,0% - 

Căi de comunicaţie rutieră 4,85 7,0% 5,33 6,6% 9,9% 

Gospodărie comunală, cimitire 1,19 1,7% 1,32 1,6% 11,6% 

Instituţii publice şi culturale 0,94 1,4% 0,94 1,2% 0,0% 

Spatii verzi amenajate, sport 0,95 1,4% 0,95 1,2% 0,0% 

Terenuri agricole în intravilan 41,16 59,3% 38,79 48,2% -5,8% 

Zonă rezidenţială 12,40 17,9% 13,93 17,3% 12,3% 

Zonă servicii 0,00 0,0% 0,00 0,0% - 

Zonă unităţi agricole 0,45 0,7% 0,35 0,4% -21,6% 

Zonă unităţi industriale 4,34 6,2% 15,19 18,9% 250,4% 

TOTAL 69,39 100,0% 80,48 100,0% 16,0% 

      
ZONE FUNCŢIONALE ÎN  

SATUL RACU 

INTRAVILAN EXISTENT INTRAVILAN PORPUS 

Suprafaţă       

[ha] 

Procent din 

total 

Suprafaţă                 

[ha] 

Procent din 

total 

Diferenţă 

procentuală 

Ape 0,24 0,2% 0,27 0,3% 11,5% 

Căi de comunicaţie feroviară 1,63 1,6% 1,33 1,3% -18,8% 

Căi de comunicaţie rutieră 7,23 7,2% 7,31 7,4% 1,1% 

Gospodărie comunală, cimitire 0,00 0,0% 0,00 0,0% - 

Instituţii publice şi culturale 0,59 0,6% 0,59 0,6% 0,0% 

Spatii verzi amenajate, sport 2,14 2,1% 2,51 2,5% 17,3% 

Terenuri agricole în intravilan 57,22 57,0% 46,98 47,3% -17,9% 

Zonă rezidenţială 27,14 27,0% 32,05 32,3% 18,1% 

Zonă servicii 0,81 0,8% 1,31 1,3% 61,5% 

Zonă unităţi agricole 2,97 3,0% 6,50 6,5% 119,2% 

Zonă unităţi industriale 0,39 0,4% 0,39 0,4% 0,0% 

TOTAL 100,35 100,0% 99,22 100,0% -1,1% 

      
ZONE FUNCŢIONALE ÎN  

COMUNA RACU 

INTRAVILAN EXISTENT INTRAVILAN PORPUS 

Suprafaţă       

[ha] 

Procent din 

total 

Suprafaţă                 

[ha] 

Procent din 

total 

Diferenţă 

procentuală 

Ape 3,36 2,0% 3,94 2,2% 17,0% 

Căi de comunicaţie feroviară 1,63 1,0% 1,33 0,7% -18,8% 

Căi de comunicaţie rutieră 12,08 7,1% 12,64 7,0% 4,6% 

Gospodărie comunală, cimitire 1,19 0,7% 1,32 0,7% 11,6% 

Instituţii publice şi culturale 1,52 0,9% 1,52 0,8% 0,0% 

Spatii verzi amenajate, sport 3,08 1,8% 3,45 1,9% 12,0% 

Terenuri agricole în intravilan 98,38 58,0% 85,77 47,7% -12,8% 
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Zonă rezidenţială 39,54 23,3% 45,98 25,6% 16,3% 

Zonă servicii 0,81 0,5% 1,31 0,7% 61,5% 

Zonă unităţi agricole 3,42 2,0% 6,85 3,8% 100,6% 

Zonă unităţi industriale 4,73 2,8% 15,59 8,7% 229,6% 

TOTAL 169,74 100,0% 179,70 100,0% 5,9% 

 

Bilanţul teritorial evidenţiază principalele folosinţe şi destinaţia terenurilor din intravilan şi 

procentul ocupat. Astfel putem observa dezvoltarea a serviciilor (o creştere de 7,5%) şi a 

industriei (o majorare de 180,3%).  

3.8 Măsuri în zonele cu riscuri naturale                                                                                 . 

 

3.8.1. Diminuarea pagubelor produse de inundaţii 

Intravilanul comunei Mădăraş cuprinde într-o mică parte, terenuri cu riscuri naturale. 

Zonele cu riscuri naturale sunt reprezentate pe planşa cu disfuncţionalităţi în conformitate 

cu datele obţinute pe plan local. Cursul râului Olt şi al pârâului Racu au fost regularizate 

pe baza unor studii şi documentaţii hidrologice complexe. În cazul întreţinerii 

corespunzătoare a diferitelor obiective aferente lucrărilor de regularizare este evitat riscul 

apariţiei inundării unor suprafeţe de teren adiacente cursurilor acestora. 

Pe planşele PUG s-a reprezentat limita de inundabilitate pentru scenariul cu probabilitate 

medie (pentru debite maxime cu probabilitate de depăşire 1% - inundaţii care se pot 

produce odată la 100 de ani) conform Hărţilor de risc ANAR, INHGA. 

Pentru această zone se propune ridicarea cotei +/-0,00 a construcţiilor noi la o cotă de 

min. 80 de cm faţă de cota terenului natural.  Pentru eliminarea sau diminuarea efectelor 

negative în continuare sunt necesare măsuri de prevenire, care constă în curăţirea şi 

întreţinerea albiilor pârâurilor şi realizarea în unele locuri a unor taluze. Se recomandă în 

general evitarea construirii în zonele cu riscuri previzibile sau probabile, unde, pe parcursul 

timpului s-au produs asemenea fenomene. 

 

3.8.2. Măsuri de stopare sau diminuarea efectelor negative biopedogeografice. 

Din cauza efectelor negative pe care la au activităţile umane asupra complexului 

biopedogeografic se impun o serie de măsuri şi tehnici de stopare sau diminuare a 

acestora: 

 refacerea cuverturii vegetale prin replantări şi prin oprirea păşunatului în extrasezon şi 

a eliminarea practicii de  incendiere a fâneţelor şi a păşunilor; 

 un management eficient prin rotaţia culturilor, supravegherea lor, etc; 

 măsuri de stopare a dezvoltării torenţilor şi ravenelor prin diferite lucrări de amenajare 

sau prin plantări adecvate; 

 controlul scurgerii pe pante prin terasări, aratul în lungul curbelor de nivel, menţinerea 

unor fâşii vegetale; 

 prevenirea eroziunii declanşată de drumuri, construcţii, prin amplasarea adecvată în 

zone stabile, canalizarea apelor de suprafaţă, plantarea vegetaţiei; 

 stoparea eroziunii exercitate de vânturi prin amplasarea unor formaţiuni vegetale 

care să diminueze acţiunea lor şi să favorizeze păstrarea umidităţii solurilor. 
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3.9. Dezvoltarea echipării edilitare                                                                                        . 

 

Pentru ameliorarea  situaţiei din prezent din tabelul de mai jos (date referitoare la comuna 

Racu) trebuie depuse eforturi serioase. 

 
locuinţe convenţionale Cu alimentare 

cu apă în 

locuinţă 

Cu instalaţia 

de canalizare 

în locuinţă 

Cu instalaţie 

electrică 

Cu încălzire 

centrală 

Cu 

bucătărie 

în locuinţă 

Cu baie în 

locuinţă 

România 66,7% 65,1 % 96,6% 44,4% 84,6% 61,9% 

Judeţul Harghita 74,8% 71,4% 95,3% 41,1% 91,8% 68,5% 

Municipii şi oraşe HR 93,4% 91,8% 97,6% 71,7% 95,4% 89,6% 

Comune din Harghita 61,7% 57,1% 93,6% 19,6% 89,4% 53,7% 

Racu 45% 45% 94% 43%   

 

Se propun următoarele dezvoltări, în regim de urgenţă: 

 realizarea integrală a reţelei de alimentare cu apă potabilă în cazul comunei, 

eventual alimentarea din fântâni forate şi din captări de apă de suprafaţă în restul 

trupurilor; 

 realizarea integrală a reţelei de canalizare menajeră în cazul intravilanului compact 

Mădăraş, iar în celelalte trupuri se vor lua măsuri compensatorii; 

 

3.10. Protecţia mediului                                                                                                            . 

 

3.10.1 Măsuri generale 

Se va respecta legislaţia în vigoare, în special  prevederile referitoare la ariile protejate: 

1. ROSPA 0034 - Depresiunea şi Munţii Ciucului 

2. ROSCI 0090 - Harghita Mădăraş 

3. ROSCI 0323 - Munţii Ciucului 

 

La fel, se va acorda o importanţă deosebită privind modul de funcţionare a unităţilor 

industriale / microindustriale din zonă, de prelucrare a lemnului în speţă, ca şi exploatărilor 

forestiere. 

 

Sursele de poluare din zonă se vor elimina după: 

 realizarea dezvoltărilor de la punctul 3.9. 

 realizarea în condiţii optime a depozitării resturilor menajere până la transportarea 

acestora; deşeurile se strâng odată pe săptămână, majoritatea gospodăriilor vor fi 

echipate cu europubele; 

 amenajarea drumurilor; 

 realizarea şi organizarea de spaţii verzi plantate pentru agrement; 

 rezolvarea situaţiei apelor uzate provenite din creşterea animalelor. 

 

3.10.2. Propuneri şi măsuri de intervenţie urbanistică, ce privesc diminuarea până la 

eliminare a surselor de poluare majoră (emisii, deversări etc.), epurarea si preepurarea 

apelor uzate. 

La faza de proiectare studiu de fezabilitate, în documentaţia pentru fundamentarea 

avizului de gospodărire a apelor aferent fiecărui obiect de investiţii, se vor avea în vedere 

următoarele: 
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 definitivarea necesarului, respectiv a cerinţei de apă potabilă şi industrială, 

corespunzător capacităţii efective ale dotărilor şi activităţilor desfăşurate; 

 analiza de detaliu a măsurilor de apărare împotriva inundaţiilor şi zonarea 

corespunzătoare a teritoriului; 

 extinderea reţelei de apă/canal pentru o acoperire de 100% a populaţiei. În situaţia, 

în care nu există canalizare în zonă, dar este posibilă extinderea canalizării, soluţiile 

adoptate pentru epurarea apelor menajere vor fi astfel realizate ca racordarea 

ulterioară la canalizare să fie posibilă. În celelalte cazuri, se vor adopta soluţii de 

calitate punctuale, cu menţiunea că realizarea efectivă şi funcţionalitatea sistemului 

de epurare este condiţie eliminatorie la recepţia lucrărilor.  

 autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor, presupun 

cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale 

administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de 

fonduri de la bugetul de stat este interzisă; autorizarea executării construcţiilor poate fi 

condiţionată de stabilirea, în prealabil, prin contract, a obligaţiei efectuării, în parte 

sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesaţi. 

Autorizarea executării construcţiilor în zonele de servitute a infrastructurii edilitare, 

existente sau propuse, este interzisă; 

 toate soluţiile tehnice adoptate trebuie să convingă autoritatea de gospodărire a 

apelor că este eliminată orice posibilitate de înrăutăţire a "stării" corpului de apă de 

suprafaţă atât prin afluenţii lichizi, cât şi prin deşeurile generate de activitatea propriu-

zisă şi că acestea converg către îmbunătăţirea stării corpului de apă, fiind astfel în 

concordanţă cu planul de măsuri care trebuie aplicat acestui corp de apă; astfel, 

soluţiile tehnice aplicabile tuturor potenţialelor surse de poluare a apelor de suprafaţă 

trebuie să respecte scopul de "atingerea şi menţinerea stării bune a apelor"; 

 soluţiile tehnice adoptate trebuie să prezinte garanţii maxime de neafectare în 

siguranţa calităţii apei subterane, deoarece nu este acceptabilă modificarea stării 

corpului de apă subterană care este în "stare bună" iar corpul de apă subterană 

afectat va fi supus unor măsuri tehnice pentru aducerea sa în "starea bună"; astfel, 

soluţiile tehnice preconizate trebuie să elimine orice suspiciune a poluării apei 

subterane. 

 

3.10.3. Urmărirea măsurilor. 

Prin controale sistematice – şi prin hotărâri în acest sens ale Consiliului Local privind 

sancţionările în cazul abaterilor – vor fi obţinute: 

 eliminarea tuturor evacuărilor directe de ape menajere în cursuri de apă; 

 remedierea sistemelor individuale neperformante privind epurarea apelor uzate, în 

situaţii în care nu este posibilă racordarea la sistemul de canalizare; 

 urmărirea şi evidenţierea vidanjărilor, comparând cu date statistice şi cu cantitatea 

de apă consumată, realizând o corelarea strictă a capacităţilor de alimentare cu 

apă cu cele de canalizare şi de epurare a apelor uzate;  

 instituirea şi respectarea zonelor de protecţie sanitară din jurul obiectelor ce compun 

sistemul de alimentare de apă, în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 

107/1996 cu modificările şi completările ulterioare şi HG 930/2005; . 

 eliminarea tuturor cazurilor în care apele pluviale sunt descărcate în sistemul de 

canalizare menajeră: este interzisă descărcarea apei pluviale în canalizarea 

menajeră;  
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 se va urmări limitarea aportului de ape pluviale evacuate în reţeaua publică de 

canalizare, la nivel de parcelă. În acest sens, se recomandă realizarea de soluţii de 

colectare, stocare, infiltrare locală în sol şi evaporare naturală a apelor pluviale la 

nivel de parcele. De asemenea se recomandă limitarea sigilării suprafeţelor 

exterioare (prin evitarea asfaltării, betonării sau utilizarea altor învelitori impermeabile) 

la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural; 

 apele uzate provenite din creşterea animalelor nu se vor canaliza în reţea, aceste 

ape uzate vor fi colectate şi fermentate în bazine betonate şi folosite ca îngrăşământ 

pentru terenurile agricole. 

 

3.10.4. Propuneri şi măsuri de intervenţie urbanistică, ce privesc depozitarea controlată a 

deşeurilor menajere şi industriale. 

Se propune ca fiecare parcelă să dispună de o platformă sau de un spaţiu interior 

destinat colectării deşeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea 

selectivă a deşeurilor şi accesibile dintr-un drum public. Platformele pot deservi una sau 

mai multe clădiri, în funcţie de dimensiuni şi de funcţiune. Realizarea platformelor poate fi 

condiţionată de recepţia construcţiilor pentru care s-a eliberat autorizaţie de funcţionare. 

 

3.10.5. Propuneri şi măsuri de intervenţie urbanistică, ce privesc recuperarea terenurilor 

degradate, consolidări de maluri şi taluzuri, replantări de zone verzi etc. 

Pentru eliminarea sau diminuarea efectelor negative în continuare sunt necesare măsuri 

de curăţire şi întreţinere a albiilor pârâurilor şi realizarea locală a unor taluzuri. Aceste 

lucrări necesită autorizaţie de construire şi la realizarea lor trebuie să se respecte toate 

recomandările şi condiţiile formulate în autorizaţia de mediu. Prin propunerile de 

dezvoltare nu se vor afecta lucrările de îmbunătăţiri funciare, pentru zonele de extravilan 

dezvoltate prin Planuri Urbanistice Zonale se va solicita avizul Agenţiei Naţionale de 

Îmbunătăţiri Funciare. 

 

3.11. Reglementări urbanistice   

 

Anexat,  într-un volum separat se prezintă R.L.U., care tratează problematica din punctul  

de vedere a ţesutului rural, nuanţat conform funcţiunilor aferente. Se păstrează soluţia 

generală de organizare a localităţii, dezvoltarea activităţilor fiind relaţionată cu 

oportunităţile date de situaţia existentă, dar şi prin raportare la valorile peisajere şi la cele 

conservate de imaginea satului. În cazul zonelor de locuit existente nu se propune 

schimbarea destinaţiei terenurilor, însă în contextul în care sunt inserţii de activităţi 

industriale în aceste zone, R.L.U. impune clarificarea relaţiilor. 

Se recomandă realizarea unor P.U.Z.-uri pentru zonele centrale a aşezării.  

În privinţa P.O.T. şi C.U.T.: valorile acestor indici au fost stabilite pentru etapa de 

perspectivă, pe zone bine delimitate (unităţi teritoriale de referinţă), în funcţie de 

destinaţia şi înălţimea construcţiilor, şi alţi factori de influenţă. Densitatea ocupării 

parcelelor, precum şi conformitatea volumetrică se realizează prin observarea, aplicarea 

şi respectarea valorilor maxime ale indicilor urbanistici, adică a procentului de ocupare a 

teritoriului (P.O.T.) şi a coeficientului de utilizare a terenului (C.U.T.), precum şi a regimului 

maxim de înălţime (HMAX.), aşa cum aceste valori sunt stabilite prin R.L.U. pentru fiecare 

unitate teritorială de referinţă, zonă şi subzonă. P.O.T., C.U.T. şi regimul de înălţime 

caracterizează construcţia. Fiecare dintre aceste valori trebuie să fie cel mult egală cu 

valoarea maximă stabilită prin prezentul regulament. Nu este obligatoriu atingerea în mod 
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simultan a valorilor maxime permise. Orice derogare de la prevederile R.L.U., dincolo de 

valorile stabilite prin indicii urbanistici se face conform legii.  

În cazul edificării de noi construcţii precedate de desfiinţarea de construcţii existente se 

va impune respectarea pentru noua construcţie a indicilor stabiliţi prin prezentul 

regulament, chiar dacă aceste valori nu erau respectate înainte de desfiinţare. În zonele 

industriale, P.O.T şi C.U.T. practic sunt subordonate proceselor tehnologice, cu menţiunea 

că se vor respecta toate prevederile P.S.I. şi prevederile tehnologice privind distanţele de 

siguranţă. 

Interdicţiile temporare de construire sunt figurate atât pe piesele desenate, cât şi în 

partea scrisă aferentă, de ex. tabelul cu lista U.T.R.-urilor conţine în mod expres informaţiile 

privind aceste interdicţii, ele putând fi ridicate cu întocmire  P.U.Z. pentru aceste zone. 

Nu s-au impus interdicţii definitive de construire, decât în zona depozitelor de gunoi de 

odinioară.  

 

 

3.12. Obiective de utilitate publică      

                                                                                  

3.12.1. Reţele edilitare, construibilitatea parcelelor coroborat cu reţelele edilitare 

Sistemul de apă şi reţeaua de canalizare se va extinde pe toată suprafaţa trupurilor, în 

speţă a trupului Racu, în acest caz racordarea fiecărei gospodării este prioritară. 

Extinderea acestor reţele în celelalte zone cu trupuri depăşeşte pe moment posibilităţile 

comunei, în acest caz se vor realiza sisteme individuale şi se vor căuta fonduri pentru 

extinderea şi în cazul celorlalte trupuri. Acest proces este reglementat în R.L.U. şi 

accentuăm faptul că recepţia acestor sisteme în stare funcţională este condiţie 

obligatorie în cazul recepţiei finale a construcţiilor. Asigurarea echipării tehnico-edilitare în 

localitate se va face conform art. 13 din R.G.U. Este interzisă autorizarea executării 

construcţiilor în zonele de servitute a infrastructurii edilitare, existente sau propuse. 

Echiparea tehnico-edilitară condiţionează construibilitatea parcelelor. Sunt considerate 

parcele construibile numai parcelele cu posibilitate dovedită de branşare la reţeaua de 

distribuţie a apei, la reţeaua de canalizare şi la reţeaua de distribuţie a energiei electrice, 

sau cele pe care utilităţile se pot realiza individual, în condiţiile prescrise de lege. 

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea 

racordării de noi consumatori la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi de 

energie electrică conform art. 27 din R.G.U., sau dacă există garanţia realizării acestor 

utilităţi individual (fântână forată autorizată, bazin vidanjabil etanş, cu contract e 

vidanjare sau microstaţie de epurare, instalaţie alternativă de producere a energiei 

electrice. Asigurarea echipării tehnico-edilitare în localitate se va face conform art. 13 din 

R.G.U.  

Lucrările de îmbunătăţire, extindere sau mărire de capacitate a reţelelor edilitare se vor 

realiza conform art. 28 din R.G.U. Orice construcţie care prin dimensiuni, destinaţie sau 

amplasare faţă de zonele cu echipare tehnico-edilitară asigurată în prezent prezintă un 

efort nejustificabil pentru dezvoltarea reţelelor edilitate, poate fi realizată doar cu 

stabilirea prin contract prealabil a obligaţiei efectuării lucrărilor de echipare edilitară 

aferentă - parţial sau total - de către investitor. Autorizarea executării construcţiilor poate 

fi condiţionată de stabilirea, în prealabil, prin contract, a obligaţiei efectuării, în parte sau 

total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesaţi. Dacă 

cheltuielile pentru echiparea tehnico-edilitară depăşesc posibilităţile factorilor interesaţi, 
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autorizarea construcţiei poate fi refuzată de către Consiliul Local. Proprietatea asupra 

reţelelor tehnico-edilitare este regim juridic în proprietate publică. Autoritatea publică 

este în drept - în cazul în care pentru branşare este prevăzută o extindere a reţelei publice 

de distribuţie - să solicite (anterior autorizării construcţiei) realizarea efectivă a extinderii. În 

cazul zonelor care nu dispun de reţele tehnico – edilitare, cu precădere cele de 

alimentare cu apă si canalizare, autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate ca, 

în măsura programelor guvernamentale de dezvoltare, să urmărească obţinerea de 

fonduri pentru elaborarea proiectelor de specialitate si realizarea investiţiilor.  

În cazul distanţelor mari (care necesită lucrări edilitare costisitoare) se acceptă fântâni 

forate, bazine vidanjabile etanşe şi microstaţii de epurare. În aceste zone, în vederea 

asigurării echipării tehnico-edilitare corespunzătoare, la autorizarea executării 

construcţiilor se va examina posibilitatea de realizare ale acestora.  

Se recomandă, ca acolo unde nu există reţele tehnico-edilitare autorizarea realizării 

construcţiilor să se realizeze numai în urma executării unui sistem centralizat de alimentare 

cu apă şi realizării unei microstaţii de epurare (de grup sau individuale), eventual de fose 

septice individuale sau de grup. Se interzice evacuarea de ape pluviale în reţeaua 

publică de canalizare. În acest sens, se va urmări limitarea aportului de ape pluviale 

evacuate în reţeaua publică de canalizare, la nivel de parcelă se recomandă realizarea 

de soluţii de colectare, stocare, infiltrare locală în sol şi evaporare naturală a apelor 

pluviale la nivel de parcele. De asemenea se recomandă limitarea sigilării suprafeţelor 

exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte învelitori impermeabile) la strictul necesar, în 

vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural. Proprietatea publică asupra 

reţelelor edilitare este detaliată în art. 29 din R.G.U. 

 

3.12.2. Proprietatea terenurilor 

Tipurile de proprietate asupra terenurilor din intravilan conform legii 213/1998 sunt figurate 

pe planşele „circulaţia terenurilor”, unde sunt diferenţiate prin culorile specifice aferente 

următoarele: 

 a) Proprietate publică 

- terenuri proprietate publică de interes naţional; 

- terenuri proprietate publică de interes judeţean; 

- terenuri proprietate publică de interes local. 

 b) Proprietate privată. 

- terenuri proprietate privată (ale statului) de interes naţional;' 

- terenuri proprietate privată (ale unităţilor administrative-teritoriale) de interes 

judeţean, 

- terenuri proprietate privată (ale unităţilor administrative-teritoriale)de interes local; 

- terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice. 

Determinarea circulaţiei juridice a terenurilor între deţinători, în vederea realizării noilor 

obiective de utilitate publică: 

-nu este cazul.- 
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4. CONCLUZII-MĂSURI ÎN CONTINUARE 

 

4.1. Amenajarea şi dezvoltarea unităţii teritorial-administrative de bază în totalitatea ei, în 

corelare cu teritoriile administrative înconjurătoare. 

Faţă de situaţia existentă, este nevoie de extinderea intravilanului, deoarece: 

 lipsesc investiţiile industriale din localitate,; 

 pentru dezvoltarea economiei locale şi echilibrarea între diferite sectoare economice 

este nevoie de dezvoltarea serviciilor; 

 P.U.G. actual, în vigoare nu reflectă realitatea din teren. 

 

4.2. Şansele de relansare economico-sociale a localităţii, în corelare cu programul 

propriu de dezvoltare. 

Şansele comunei trebuie văzute împreună cu şansele comunelor din jur şi cu şansa 

municipiul M-Ciuc. Calitatea mediului şi a peisajului „cultural” pot deveni atrăgătoare în 

condiţiile în care se va realiza legătura Iaşi-Tg. Mureş, prin facilitarea accesării zonei.  

Creşterea animalelor este mult sub potenţialul zonei. Orientarea spre obţinerea produselor 

naturale de calitate este o nişă şi poate fi o soluţie pentru zonă, care se află la o distanţă 

mare faţă de pieţele oraşelor mari. Păşunile aparţinătoare comunei în gospodărire 

ecologică sunt potrivite pentru creşterea animalelor şi permit mărirea efectivului, ceea ce 

înseamnă un potenţial de dezvoltare. În prezent numărul animalelor este mult mai mic, nu 

există o gospodărire unitară, organizată.  

Peisajul natural excepţional şi peisajul cultural foarte valoros, tradiţiile specifice şi aparte a 

zonei, hrana sănătoasă produsă prin zonă, baia cu apa minerală prevăzută în strategia 

de dezvoltare, formarea în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai (filiala Gheorgheni) a unor 

forţe de muncă calificată şi specializată în turism înseamnă un potenţial pentru 

dezvoltarea turismului. Trebuie avut însă în vedere, că turismul ieftin, de masă nu asigură 

doar un venit minim, în schimb erodează valorile zonei. AgroCaritas prezent în Gheorgheni 

este un pol de inovaţie a iniţiat un proiect pilot care schiţează un viitor pentru familiile 

care îşi dezvoltă un stil de viaţă în agricultură. Organizează frecvent cursuri de calificare 

cu specialişti din ţară şi din străinătate, are manufactură proprie pentru producerea 

caşcavalurilor maturate, acordă asistenţă comunitară şi serviciu de consiliere specializată. 

 

4.3. Aprecieri ale elaboratorului PUG asupra unor constrângeri (limite fizice în dezvoltare), 

poziţii diferite elaborator PUG - beneficiar (măriri nejustificate ale intravilanului etc.). 

S-a putut formula, în general, dorinţa unei dezvoltări urbanistice organice, fără rupturi şi 

intervenţii drastice în evoluţia  localităţii, cu o dirijare controlată, cu respectarea dreptului 

de proprietate, asigurarea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă pentru toţi, cu rezolvarea 

situaţiilor conflictuale.  

Faţă de intravilanul existent, cel propus prezintă o creştere de 7,4%, creşterea fiind 

necesară în special  pentru dezvoltarea zonelor de agrement, a serviciilor, a industriei – 

deci pentru competitivitatea comunei pe plan regional.  

 

4.4. Pentru continuitatea si aprofundarea propunerilor generale reglementate prin PUG, se 

vor indica lucrările necesar de elaborat în perioada următoare: 

 Adoptarea unor hotărâri ale Consiliului Local Racu, care vin în sprijinul strategiei de 

dezvoltare şi a propunerilor din P.U.G. (de exemplu: controalele sistematice pentru 

eliminarea tuturor evacuărilor directe de ape menajere în cursuri de apă). 



                                                                                                                                                                          
98 

 Realizarea PUZ-urilor, cu precădere în zonele în care au fost instituite interdicţii 

temporare de construire, respectiv în zona centrală şi în zona de protecţie a 

monumentului istoric. 

 Măsurile necesare pentru ameliorarea / eliminarea riscurilor naturale de inundaţii, în 

zonele menţionate la capitolul zone de risc. 

 

 

 

Întocmit: 

 

 

drd. arh. Köllő Miklós 

 

expert atestat MC în domeniul restaurării monumentelor istorice,  

specialist RUR pentru domeniile D,E,G6. 

 

 

 

Gheorgheni, noiembrie 2019 

 

 

 

 

 

 


