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Cuvânt înainte
Prin conceperea şi implementarea Strategiei de Dezvoltare Turistică a Orașului Recaş, administraţia locală îşi
doreşte să obţina în primul rând o imagine de ansamblu, certă şi obiectivă, asupra unitaţii administrativ teritoriale,
urmând ca pe baza acestei analize să clădească un plan concret şi etapizat prin care să dezvolte armonios localitatea
din punct de vedere turistic şi implicit economic. La realizarea acestui proiect este necesara implicarea unui număr
mare de actori locali publici şi privaţi.
Acest demers a pornit de la dorinţa de a include localitatea Recaş în cadrul localităţilor turistice de interes
local, fapt care va permite dezvoltarea atât de necesara a acestei ramuri economice cu un potenţial enorm, mult prea
puţin fructificate până în prezent, reuşind astfel să ofere membrilor comunitaţii recăşene o alternativă accesibilă,
sustenabilă şi independentă economic faţă de agricultură. Cu siguranță latura agricolă nu va fi neglijată şi chiar va fi
exploatată, agroturismul fiind în acest moment o parte din activitățile de interes în zonă.
Coerenţa acestui proiect este strâns legată de parteneriatul public-privat din cadrul teritoriului, atât la nivel
turistic, economic, social cât şi cultural. Încercarea autorităţilor publice de a dezvolta şi concretiza o bună colaborare
cu actori locali privaţi, în vederea promovării potenţialului turistic are ca principal obiectiv dezvoltarea durabilă a
turismului, a economiei şi implicit crearea de noi locuri de muncă stabilind interesele investitorilor și necesitățile de
dezvoltare.
Prin proiectul de faţă ne propunem să descoperim şi să dezvoltăm toate elementele exploatabile din punct de
vedere turistic ale orașului Recaş şi a împrejurimilor adiacente care să ne ofere o viziune palpabilă asupra prosperării
localităţii RECAŞ.

Cu respect,
al dumneavoastră Primar,
PAVEL TEODOR
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1. Scurt istoric
Orașul Recaş are un bagaj istoric consistent, cu multe comunităţi etnice puternic închegate. Încă de la prima
atestare istorică, acesta se remarcă printr-o etnografie variată, localitatea adăpostind români, sârbi, croaţi, bulgari,
germani, maghiari şi romi, reuşind să-şi dezvolte de-a lungul veacurilor un mozaic cultural autentic. Unul din
copurile supus dezbaterii acestei strategii, îl reprezintă punerea în valoare a varietăţii etnice din punct de vedere
turistic care se va realiza cu precădere în situația implementării proiectelor de agroturism, astfel încât vizitatorii să
poată avea contact direct cu localnicii și să “guste” din stilul local de viață.
Izvoare istorice din timpul ocupaţiei romane (sec III), atestă o așezare umană în zona Recaşului, iar prima atestare oficială apare la 1318, printr-un edict al monarhului maghiar din vremea respectivă, prin care acesta cadorisea
o serie de nobili loiali. Până în anul 1512, Recaşul transpare din izvoarele vremii ca cetate-târg, sub administraţia
căruia intrau încă 15 sate. Apoi intră pe rând sub ocupaţie turcă până la 1716 şi dominaţie austriacă până la 1778.
Târziu apoi, până în 1921 acesta este administrat de maghiari, intrând sub incidenţa Comitatului de Timiş.
În perioada 1784-1786, în timpul procesului de colonizare a Banatului, în teritoriu se stabilesc mai multe
familii de colonişti germani şi mai târziu maghiari, colonii care fac parte şi azi din tabloul etnografic recăşan. În
perioada interbelică urbea dispunea de școală primară, școală confesională catolică, asociaţia pompierilor, un cerc
agricol german, un club sportiv şi un cazinou, dovedind atât o așezare închegată cât şi o administrație autonomă,
păstrându-şi cu grijă valorile definite odată cu trecerea timpului. În perioada socialistă acesta a deţinut statutul de
comună asociindu-i-se şase sate aparținătoare.
		
La sfârșitul secolului XIX şi începutul secolului XX Recaşul cunoaște o perioadă de înflorire fără
precedent, concentrând viaţa socială şi economică din zonă (reședință de pretură, judecătorie, birou de carte
funciară, percepţie). În 1894 a fost construită fabrica de cărămidă cu 100 de angajați, iar în anul 1902 a apărut
primul ziar german “Temesrekaser Zeitung”. Din anul 1922 şi până în anul 2004 localitatea Recaş a fost organizată
administrativ sub formă de comună, iar din anul 2004, în urma referendumului local, Recaşul dobândeşte statutul de
oraş.
În momentul de faţă, în administrarea orașului Recaş se afla şi cele şase sate: Izvin, Stanciova, Herneacova,
7

Petrovaselo, Bazoș şi Nadăș.
Repere marcante din istoria localitații Recaş:
- 1319 - nobilul maghiar Dominik de Saar este amintit într-o cronică a vremii ca proprietar al moşiei Rygachtelkue
(Recaş);
- 1359 - în diplomele regelui Ludovic cel Mare este menţionată donaţia către fiii săi a posesiunii Rykas din apropierea
Timişului Mic;
- în listele de dijmă de la Vatican ale bisericii catolice, aşezarea Rykas nu este amintită, de unde şi prezumţia că
populaţia era de religie ortodoxă;
- în acelaşi an 1359, sunt colonizate cu aprobarea regelui Ludovic cel Mare mai multe familii de români moldoveni
ortodocşi care primesc loturi de pământ şi alte privilegii;
- 1362 - acelaşi rege Ludovic cel Mare colonizează câteva familii de bulgari în vatra satului;
- 11 noiembrie 1447 - este făcută cea mai veche menţiune despre existenţa viilor din Recaş într-un act care arată că
Mihail de Ciorna, Banul Severinului, cumpăra viile de la Ioan şi Ecaterina Magyar pentru 32 florini ungureşti de aur;
- 1470 - așezarea este numită în documente Oppidum Rekas, având rolul de a coordona 20 de localităţi din împrejurimi;
- a doua jumătate a sec. al XVI-lea - românii aşezaţi în apropierea Timişului se mută la Izvin datorită inundaţiilor
repetate;
- 1716 - din așezarea Vlaşniţa (Recaşul valah) pleacă la Izvin mai multe familii de români, aceasta datorită deselor
conflicte interetnice avute cu locuitorii sârbi;
- 1744-1750 - sunt aduse familii de croaţi care se stabilesc în centrul vetrei satului;
- 1750 - sunt aşezaţi sârbi de religie catolică din zona Bacica;
- 1763 - sunt colonizaţi români din părţile Ardealului;
- 1764 - începe colonizarea cu populaţie germană, venită din părţile Oberhain, Regensburg, Schwaben, Pfalz, Trier,
Mainz, Darmstadt, Würzburg, Hessen şi Köln;
- se conturează existenţa a trei cartiere (sate) ale Recaşului: Recaşul Valahilor (Vlaşniţa), Recaşul Şocaţilor (sau al
sârbilor) şi Recaşul Bulgarilor;
- 1778 - Recaşul intră sub administraţie maghiară;
- 1804 - în Nadăş sunt aduse familii maghiare din zona Seghedinului;
- 1809 - începe maghiarizarea Recaşului, însă valul cel mare de colonişti unguri ajunge abia în anul 1899;
- 1872 - se înfiinţează judecătoria, apoi biroul cărţii funciare (1894) şi percepţia Recaş (1895);
- 1874 - Emilia Lungu Puhalo înfiinţează şcoala de fete de la Izvin, localitate cu populaţie românească;
- 1876 - s-a născut la Recaş Tass Antal, astronom, conducătorul Observatorului din Budapesta şi director al Institutului de Cercetări Astrofizice din Ungaria (d. 1937);
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- 1886 - Recaşul este reşedinţă de pretură;
- 1887 - s-a născut la Recaş Mihailich Győző, cel care a proiectat la Timişoara Podul „Liget” (1909, azi Podul
„Decebal”), proiect distins cu Diploma de Onoare la Expoziţia Internaţională de la Paris -1910 (d. 1966);
- 1894 - este construită fabrica de cărămidă, cu 100 de angajaţi;
- 1895 - Recaşul face parte din comitatul Timiş, era reşedinţă de comună şi avea 3.637 de locuitori;
- 1902 - este tipărit săptămânalul (german) „Temesrekaser Zeitung”;
- 1905-1907 - are loc o colonizare masivă cu populaţie maghiară, tăindu-se pentru aceasta 2500 iugăre de pădure din
împrejurimi;
- fiecare familie de colonişti a primit 20 de iugăre şi o casă de locuit;
- 1908 - s-a născut la Recaş Alexandru Elek Schwartz, fotbalist al Ripensiei Timişoara, antrenor al naţionalei Olandei
şi al echipei Benfica Lisabona (d. 2000);
- 1909 - emigrează în SUA un număr de 76 de persoane;
- 1914 - pe lângă biserica romano-catolică activează corul „Laudate Dominum”;
- 25 noiembrie 1918 - delegaţi pentru Marea Adunare de la Alba Iulia din 1 decembrie sunt Teodor Novac şi Costa
Vuia din Izvin, dr. Sever Bugariude la Recaş;
- 1921 - Recaşul face parte din judeţul Timiş - Torontal, fiind reşedinţă de plasă;
- 13 noiembrie 1923 - regele Ferdinand I vizitează satul Izvin;
- 1926-1930 - se aşază primele familii de romi;
- 9 ianuarie 1931 - s-a născut la Recaş Ion Cojar, profesor, actor, regizor (d. 18.10.2009);
- 1936 - în Recaş funcţiona şcoala primară, şcoala confesională catolică, grădiniţa, cazinou, reuniune a
pompierilor, un cerc de lectură, un club sportiv, un cerc agricol german, exista fabrica de cărămidă, o moară, fabrica
de sifon, diferite societăţi comerciale, oficiu poştal;
- 29 iulie 1939 - se naşte la Izvin Emil Nicolae Urtilă, prof. dr. univ., medic chirurg;
- 21 ianuarie 1940 - se naşte la Herneacova Ovidiu Giulvezan, conf. univ. dr., compozitor, muzicolog, publicist;
- 21 martie 1943 - se naşte la Recaş Martin Bauer, profesor, antrenor, vicepreşedinte al AJF Timiş;
- 4 august 1944 - se naşte la Herneacova prozatorul Oberten János;
- 27 octombrie 1947 - se naşte la Recaş Horia Ţâru, preot, poet şi eseist;
- 15 aprilie 1949 - se naşte la Recaş Radu Nicosevici, preşedintele Confederaţiei Întreprinzătorilor Particulari din
judeţul Timiş;
- 30 iunie 1953 - se naşte în satul Bazoşu Vechi Ion Peptenar, vestit instrumentist de muzică populară bănăţeană;
- 24 iulie 1947 - se naşte la Izvin Marina Rodica Cinca, prof. univ. dr. medic
- 1956-1968 - Recaşul este reşedinţă de comună în raionul Timiş, regiunea Banat, cu satele Bazoşul Vechi şi Izvin;
- 1968 - comuna ţine de judeţul Timiş şi i se adaugă satele Petrovaselo, Herneacova, Stanciova, Nadăş;
- 2002 - este inaugurat Muzeul de istorie al comunei;
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- 2004 - are loc un referendum local, iar comuna Recaş dobândeşte statutul de oraş;
- 2005 - apare primul număr al periodicului „Jurnalul de Recaş”, cu sprijinul Consiliului Local şi al Primăriei Recaş;
- Bazoşu Vechi (1723-1725, Basos), Herneacova (1349, Aranyásó), Izvin (1453, Ewzwen, Ewsin), Nadăş (1247,
Nádasd), Petrovaselo (1359, Horváthpetúrfalva) şi Stanciova (1456, Sztanchófalva).
Această prezentare istorică are scopul de a sublinia că interesul turistic poate atinge ramura culturală, Recașul
deținând un bagaj istoric relativ vast cu o întindere de peste 700 de ani.

2.Principalele caracteristici geografice
Poziționarea Recaşului reprezintă un avantaj din punct de vedere al accesibilității mijloacelor de transport
turistic, situându-se la circa 25 de km de reședinţa de judeţ, Timişoara, cu aeroportul aferent, aflat la aproximativ 20
de km distanţă şi fiind străbătut de DN 6 (E 70), dar şi de o magistrală feroviară, caracteristici care înlesnesc traficul
de turiști şi facilitează turismul de tranzit. Totodată, putem aminti că lucrările la tronsonul de autostradă A1
Timişoara - Lugoj, care străbate Recaşul sunt într-o fază avansată.
Coordonatele geografice ale localităţii sunt: 45°48´5´´ latitudine nordică şi 21°30´48´´ longitudine estică.
În apropierea graniţelor administrativ-teritoriale, Recaşul are ca vecini: la Nord - Bogda, la Sud - Chevereșu Mare şi
Racovița, la Est - Topolovaţu Mare şi Brestovaţ, la Vest Remetea Mare şi Pișchia. Subliniem această poziţie geografică
cu precădere, având în vedere influxul de turiști străini din ultima perioadă, cu preponderență în județul Timiș.
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Orașul Recaș ocupă o suprafaţă de 23.198 hectare (2,66% din suprafaţa totală a Judeţului Timiş), din care cea
mai mare suprafață (84,7%) o reprezintă terenul agricol în suprafaţă de 19.658 hectare şi are în componența sa şase
localităţi, dintre care una, Nadăş, este depopulată. Celelalte localităţi aparţinătoare sunt: Izvin, Bazoş, Petrovaselo,
Herneacova şi Stanciova.
Suprafața agricolă totală este alcatuită din teren arabil în cea mai mare parte – 12.121 ha (52,2 %), pășuni și
fânețe 5.718 ha (24,64 %); vii şi livezi 1.819 ha (7,84%).
Fondul forestier acoperă 1.810 hectare, ocupând locul 2 în structura suprafeței administrative a orașului (7,80
% din totalul suprafeței administrative) și este reprezentat de păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră.
Luciul de apă care se află pe întinderea orașului Recaș este de 403 hectare, reprezentând 1,73 % din suprafața totală a
ORAȘULUI și este alcătuit din ape şi bălți.
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Rutele de legatură între Recaş şi localităţile care aparţin de acesta sunt următoarele:

DN 6 Recaş – Izvin = 4 km;
DC 147 Recaş – Bazoş = 9 km;
DC 75 Recaş – Petrovaselo = 6 km;
DJ 609E, DC 66 Recaş – Herneacova = 8 km;
DJ 609E, DC 66 Recaş – Stanciova = 14 km;
DJ 609 E, DC 66, 68 Recaş – Nadăş = 15 km.
Calitatea drumurilor este una bună, accesul putând fi făcut cu orice tip de autoturism.
Regiunea este una pitorească, caracterizată prin predominarea câmpiei – Câmpia Lugojului – o câmpie golf,
traversata la sud de râul Timiş şi de canalul Bega, iar la Nord se afla poalele unor coline plane care se bucură de mult
soare în timpul anului, fiind favorabile agriculturii, continuate de dealurile acoperite de vii şi oferind totodată o
panoramă de excepţie în toate anotimpurile.
Varietatea reliefului zonal, deși la prima vedere nu-și arată adevărata capacitate de agrement, reprezintă cu
siguranță o resursă turistică importantă, care la o analiză superficială poate scăpa unui profan. Câmpia subcolinară
(Recaş-Petrovaselo), parte a extremităţii sud-vestice a Câmpiei Vingăi, cu o altitudine oscilând între 135 - 180 m,
câmpia de terase (Recaş-Izvin), o ultimă ramificaţie, sudică, a Câmpiei Vingăi, delimitată de malul Begăi şi Câmpia
joasă a Timişului, cu aspectul unui platou întins, cu o altitudine situată între 100-160 m. Toate acestea reprezintă şi
un reper cicloturistic important pentru entuziaştii locului.
Clima este temperat-continentală caracteristică României, iernile blânde şi verile călduroase şi lungi, bogate
în precipitații, dar şi temperaturi propice viticulturii, au făcut din această zonă, de-a lungul timpului, un centru
național viticol apreciat atât între hotare cât şi în străinătate.
Izvinul se situează în partea de nord a râului Bega, la poalele dealurilor, aflându-se la o înălțime de 98 de
metrii deasupra nivelului mării. Această așezare fiind cea mai apropiată de reședința de județ, la doar 18 km distanță.
Localitatea Stanciova este amplasată la circa 12 km de Recaş şi 41 km de Timişoara, în partea de sud a Podişului
Lipovei, fiind străbătut de pârâul Gherteamos. Conform descoperirilor arheologice, localitatea reprezintă cea mai
veche așezare din zonă, fiind atestată de izvoare istorice încă din sec. VI î.hr.
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Între câmpia Lugojului şi dealurile Lipovei, la nord de Recaş, găsim localitatea Herneacova. Având ca repere,
în nord, Sacliua Nouă şi Nadăș; la est Stanciova; Petrovaselo la sud-est, Recaşul în sud; la sud-vest Ianova; iar la nord
vest, Bencecu de Sus.
Cu o poziţionare aproximativă în centrul județului, Petrovaselo se invecinează la nord cu Stanciova, la est cu
Cralovăț, la sud cu Sutra şi la est cu Recaşul.
Bazoşul se situează la circa 30 km pe şosea, la est de Timişoara, pe malul drept al râului Bega. Este străbătut de
drumul judeţean DJ 147, care leagă, pe axa nord-sud, drumul naţional DN6 Timişoara - Lugoj de drumul judeţean Timişoara - Buziaş. Bazoşul se află la jumătatea drumului între Recaş, la nord, şi Chevereşu Mare, la sud. În
vecinătatea satului se află Parcul Dendrologic Bazoş.
În nord-estul judeţului Timiș, la aproximativ 16 km de Recaş şi 40 km de Timişoara, este amplasat satul
Nadăș. Așezat pe dealurile Lipovei, Nadășul este izolat de restul comunităților, neavând un drum asfaltat care să-l
lege de drumurile importante din zonă. Se învecinează la nord cu Buzad, la est cu Hodoş, la sud cu Stanciova,
la sud-vest cu Herneacova şi la vest cu Sălciua Nouă.

3.Demografia
Conform datelor puse la dispoziție de către
Institutul Național de Statistică, în aria vizată locuiesc
împreuna români, maghiari, sârbi şi romi. Localitatea
găzduiește şi comunități de germani (svabi) şi croaţi, dar
aceștia sunt într-un număr mai mic.

Figura 1

15

În ceea ce priveşte evoluţia demografică, rezultatele finale ale
Recensământului General al Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011,
indică o populaţie stabilă a ORAȘULUI Recaş de 8.336 de locuitori,
într-o mică scădere față de rezultatele finale ale Recensământului
General al Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2002, când populația
Recaşului, pe atunci comună, era de 8.560 de locuitori. Din totalul
populaţiei, 4.083 erau de sex masculin (48,9% din total) şi 4.253 de sex
feminin (51,1%), vezi fig. 2.
Figura 2

Figura 3

Din punct de vedere confesional, conform ultimului
recensământ (2011), majoritatea locuitorilor
ORAȘULUI sunt ortodocşi, restul populației este
împărțită în: romano-catolici, penticostali, ortodocşi sârbi
și baptiști precum şi apartenenți ai altor religii, dar într-un
număr foarte mic. Pentru 6,91% din populație, nu este
cunoscută apartenența confesională.

Izvin – Primele evidențe ale menționării acestei localități are loc în anii 1332 – 1337 în evidențele
Vaticanului referitoare la dijmă. Primul recensământ al Izvinului are loc în 1717, după ocuparea austriacă, localitatea
figurând ca nelocuită din cauza refugiului pe care rezidenții îl caută în pădurile din împrejurimi, la adăpost de
atacurile turcești. La 1783, Izvinul figurează ca fiind populat cu români. În ultimul recensământ, satul este înregistrat
ca având un număr de 1396 de locuitori. La recensământul Populației şi Locuințelor din 2011, s-a inregistrat un total
de 1396 de persoane din care 1242 de români, 18 romi, 15 maghiari, 7 sârbi, 3 croați, 108 nu și-au declarat etnia.
Stanciova – Conform dovezilor arheologice, așezarea datează din secolul VI I. Hr. Prima atestare documentară are loc la 1456 și atribuie localitatea în proprietatea lui Iancu de Hunedoara. La conscripția generală de la 1717,
satul este menționat cu un număr de 12 case. Între 1718 și 1722, în sat se stabilesc slavi și sârbi din din Muntenegru,
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iar în 1852 sosesc coloniști slovaci; între 1905 și 1907 vin în localitate 150 de familii de coloniști maghiari urmând
ca ultima populare masivă a Stanciovei să aibă loc în 1925, când 200 de familii de români transilvăneni se stabilesc
aici, în prezent existând o populație majoritar sârbă, dar cu o tentă de echilibru procentual între etnicii sârbi și
români.
În 2011, locuitorii adunau 388 de suflete, din care 209 s-au declarat români, 137 sârbi şi 10 maghiari iar 28 nu și-au
declarat etnia.
Herneacova – Prima atestare a localitații datează din 1349, fiind locuită de români şi sârbi. Satul, la fel ca şi
celelalte din UAT-ul Recaş, cunoaște mai multe schimbări de nume de-alungul timpului, în funcție de valurile de
coloniști veniți să se stabilească în regiune. La recensământul din 2002, Herneacova număra 458 de locuitori dintre
care 423 români, 19 maghiari, 8 slovaci, 6 germani, 1 sârb şi 1 bulgar. în 2011, datele arătau că locuitorii au scăzut în
cifre rămânând doar 435, din care 375 români, 7 maghiari, 3 romi, 3 germani, 7 ucrainieni, 3 slovaci.
Petrovaselo – Atestat prima oară la 1359, este o localitate populată de români și colonizată succesiv de alte
etnii, la fel ca şi celelalte localități din zonă. Cea mai elocventă colonizare o reprezintă cea din 1760- 1770, când
localitatea suferă o infuzie masivă de sârbi aduși din Muntenegru. Localitatea își păstrează, 250 de ani mai târziu,
preponderența sârbă, chiar dacă în ultimele decenii procentul de români a crescut considerabil. La recensământul din
2011, figurau 281 de locuitori dintre care aproximativ 60% etnici sârbi, 35% români şi 5% alte naționalități.
Bazoș – Primele documente care susțin existenţa Bazoșului apar mai târziu ca celelalte atestări, la 1723,
neexistând documente mai vechi, chiar dacă în zona localității s-au găsit vestigii care susțin o așezare daco-romană.
Localitatea a fost una populată de români, prin secolul XIX, stabilindu-se aici câteva zeci de familii de maghiari.
Ocupațiile localnicilor sunt creșterea animalelor, apicultura şi mesteșugul roților. În 1926, în sat sunt aduse 46 de
familii din zona Sibiului, stabilindu-se în vestul satului o nouă localitate, Bazoșul Nou.
În 2011 sunt înregistrate 1106 persoane, în creştere faţă de recensământul din 2002 cu aproximativ 20%.
După etnie se gasesc 992 de români, 54 de maghiari, 7 sarbi, 5 romi, restul de 45 nu și-au declarat apartenența etnică.
Conform datelor furnizate de Recensământul populației 2011 şi Direcția de Statistică Timiş, putem observa o
comparaţie (2011 – 2014) a împărțirii populației ORAȘULUI Recaș pe grupe de vârstă.
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Anul 2011:

Anul 2014:
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Așa cum se poate observa din tabelele de mai sus, fluctuația populației în funcție de vârstă este una modestă, singurele schimbări demne de menționat fiind cele din cadrul segmentelor de vârstă 25-34 și 35-49, diferența fiind una
de 4% şi care se regasește în curgerea celor trei ani care despart statisticile expuse mai sus. Din această perspectivă
putem statua că populația activă şi capabilă lucrativ se încadrează undeva în jurul valorii de 40%, valoare care constituie un atribut demn de luat în considerare, ținând cont că orașul nu oferă o gamă considerabilă de opțiuni lucrative
populației interesate.

4.Economie
Public. Economia localității se bazează în primul rând pe veniturile din taxe și impozite încasate de la comercianți şi localnici, neavând o activitate economică proprie semnificativă, astfel că este foarte importantă dezvoltarea
turistică ce ar putea să aducă noi venituri la bugetul local.
Orașul este într-o continuă expansiune, motiv pentru care şi proiectele propuse pentru perioada următoare
sunt numeroase, astfel primăria ORAȘULUI Recaş şi-a stabilit ca şi ţel următoarele proiecte:
- Reabilitarea, renovarea şi extinderea Primăriei ORAȘULUI Recaş;
- Renovarea muzeului;
- Extinderea şi amenajarea pieţei agroalimentare;
- Reabilitarea Casei de Cultură;
- Începerea lucrărilor la reţeaua de canalizare şi staţie de epurare;
- Construirea de locuinţe pentru tineri prin programul ANL;
- Parcelarea terenurilor pentru construire locuinţe (PUZ);
- Finalizarea punerii în posesie a legilor fondului funciar;
- Curăţarea şi decolmatarea canalelor, podurilor şi podeţelor pentru prevenirea inundaţiilor;
- Amenajarea de parcuri pentru petrecerea timpului liber şi de joacă pentru copii;
- Reabilitarea, renovarea şi extinderea clădirii Şcolii cu clasele I-VIII Izvin;
- Renovarea, reabilitarea şi extinderea Căminului cultural Bazoş;
- Continuarea lucrărilor la reţeaua de apă Izvin, Bazoş, Petrovaselo conform O.U.G.7/2006;
- Reabilitarea şi renovarea şcolii din Petrovaselo;
- Întreţinerea drumurilor comunale prin pietruire;
- Întreţinerea tuturor străzilor din orașul Recaş şi localităţile aparţinătoare prin pietruire;
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- Asfaltarea drumurilor comunale cu finanţare de la Guvernul României, MLP, CJT şi buget propriu consilu local;
- Executarea lucrărilor de extindere şi înlocuire a reţelei de apă, executare foraj în localitatea Herneacova;
- Executarea studiilor de fezabilitate pentru asfaltarea de drumuri comunale şi străzi
(Herneacova-Sălciua, Bazoş-Bazoşu Nou);
- Finalizarea documentaţiei de parcelare a terenurilor pentru locuinţele existente la ţiglărie;
- Achiziţionarea corpului de clădire unde funcţionează Şcoala cu clasele I-VIII Izvin şi a terenului (1000 mp) ce
aparţine Bisericii Ortodoxe Izvin;
- Achiziţionarea terenului în suprafaţă de 1000 mp ce aparţine Bisericii greco-catolice Izvin, unde este construită
Şcoala cu clasele I-VIII din această localitate;
- Confecţionarea şi amplasarea unor monumente istorice şi personalităţi locale în perimetrul centrului civic al
ORAȘULUI şi în instituţiile de cultură. Din toate acestea, un număr semnificativ de proiecte sunt dedicate
activităţiilor de turism.
Privat. Ramurile economice în unitatea administrativă Recaș sunt îndreptate pe segmentul agricol cu preponderență
în segmentul viticol precum şi de cultivare agricolă, creșterea animalor și alte activități conexe ocupând un procent
mai mic. Societățile cele mai cunoscute care oprerează în acest segment sunt: Cramele Recaș, Cramele
Petrovasolo. Desigur din totalul de peste 147 de societăţi comerciale care îşi au sediul în Unitatea Administrativ
Teritorială Recaş (cifră de referinţă valabilă la momentul întocmirii prezentului document), foarte multe activează
în domeniul comerţului cu ridicata, servicii, producţie ş.a.m.d., dar a se avea în vedere că sunt şi societăţi comerciale
care au puncte de lucru deschise în această localitate şi care folosesc forţă de muncă locală.
O altă activitate economică este prestată de unitățile bancare din localitate care au deschise puncte de lucru.
În ceea ce privește activitatea turistică, din păcate, din punct de vedere economic, în momentul de faţă, aceasta nu
prezintă randamentul scontat, pe deoparte datorită lipsei locurilor de cazare, iar pe de altă parte datorită insuficienţei
investiţiilor în acest segment, care deşi prezintă potenţial, acesta nu este suficient de mult valorificat.
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5.Patrimoniu
arhitectural şi
cultural
Orașul Recaş are un bogat
patrimoniu arhitectural şi cultural,
care se deosebeşte prin numerose
edificii
religioase, edificii culturale şi
manifestări culturale şi religioase.
Edificii religioase:
Biserici ortodoxe române în
Recaş (1924), Izvin (1786),
Nadăş (1901, biserica de lemn - sec.
al XVIII-lea), Bazoş (1910),
Stanciova (1927, capelă) şi
Herneacova (1870); biserica or
todoxă sârbă din Petrovaselo;
biserica greco-catolică din Izvin;
biserica romano-catolică la Recaş
(1918) şi Bazoş (1933); biserici
baptiste în Recaş, Izvin şi Bazoş;
biserici penticostale în Recaş.
Inșiruirea arhitecturală de mai sus
este înca o demonstraţie a existenţei
unei palete variate etnic-confesional,
cu obiceiurile şi tradiţiile
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Edificii culturale:
Menționăm că Orașul Recas,
așa cum și anteriror am
precizat, are un patrimoniu cultural impresionant, în cuprinderea acestuia regăsim:
Monumentul eroilor căzuţi la
datorie în Primul şi Al Doilea
Război Mondial în localităţile
Recaş, Bazoşu Vechi şi Izvin, iar
la Petrovaselo plăci comemorative ale eroilor din Primul şi Al
Doilea Război Mondial.
Muzeul de Istorie din Recaş;
Biblioteca Orăşenească din
Recaş;
Casa de Cultură „Ion Cojar”
eponim al ilustrului om de
cultură cu același nume, profesor, regizor şi actor, născut în
1931 la Recaş.
Alte cămine culturale la Bazoş,
Stanciova, Herneacova şi
Petrovaselo.
Conacul Izvin - Ottlik Péter,
aflat în prezent în proprietatea
şi administrarea Hergheliei
Izvin, constituie de asemenea
un monument istoric. Neglijat
şi căzut în paragină, conacul
încă trădează sclipiri din
vremuri mai prielnice.
22
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Manifestările culturale şi religioase
Începem prin a identifica principalele activități cu repetare anuală și care strân atât locuitori, turiști cât și
personalități, desigur vorbim în acest context de rugile organizate de fiecare localitate în parte.
Ruga în localităţile: Izvin (prima duminică după Sfintele Paşti), Bazoş (a doua zi după Paşte), Petrovaselo şi
Stanciova (6 mai), Recaş (de Rusalii), Nadăş (25 iunie) şi Herneacova (26 octombrie - Sf. Dumitru). Ruga
romano-catolică în localitatea Recaş: croaţi (24 iunie), maghiari (15 iulie), germani (1 octombrie). După cum se
poate uşor observa ca şi mai devreme, fiecare comunitate din cadrul arondismentului administrativ-teritorial Recaş,
îşi are propriile sărbători, cu semnificații diferite, răspândite pe tot parcursul sezonului turistic, fapt ce reprezintă un
avantaj care urmează a fi dezvoltat în cadrul acestei strategii.
În afară de aceste evenimente, în 2014 s-a organizat de Cramele Recaş un “Picnic la înălţime” (Brunch în the
sky) care oferă participanţilor posibilitatea servirii unei mese la 40 de metri înălţime.
De asemenea se mai organizează lansări de vinuri atât la Cramele Recaş cât şi Petro Vaselo, activităţi culturale
organizate de Muzeu (vizite, prezentări, organizarea Zilei Naționale a României) precum şi alte tipuri de evenimente
(concerte, lansări de carte, festivaluri).

6. Mediu
6.1.

Calitatea solurilor

Conform datelor privitoare la fondul funciar, suprafața ORAȘULUI este de 23,198 hectare, extravilanul
fiind 19,911 ha, reprezentând 85 % din suprafaţa totală.
Capacitatea de producție a solurilor în diversitatea lor este influențată de o serie de factori limitativi, precum
reacția solului, rezerva de humus, panta terenului, excesul de umiditate. Referitor la potențialul seismic al zonei,
localitatea se încadrează în zona seismică E, caracterizată printr-o perioada de colt Tc=0,7 sec şi un coeficient seismic
Ks=0,12.
De-a lungul vremii s-au semnalat alunecări de teren în zona Stanciovei, fară a putea spune că au fost frecvente
sau constante. Localitațiile Recaș şi Izvin sunt traversate de o rețea de canale de desecare, care în perioadele cu
precipitații abundente provoacă inundații pe terenurile din jur neafectând însa fundamental concentrația solului.
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Gestionarea deșeurilor
Colectarea deșeurilor este una neselectivă, se face în pubelele de la fiecare locuință, acest sistem de colectare fiind realizat de serviciul de salubrizare al primăriei. Transportul se face cu autospeciale care să asigure ușurarea
muncii fizice la încărcarea din containere sau saci.
De asemenea pe majoritatea străzilor sunt amplasate containere unde cetațenii pot depozita sticlele de plastic,
activitatea de colectare fiind realizată de o firmă privată.
6.2.

Calitatea apei

Din punct de vedere hidrografic, zona Recașului se încadrează în bazinul Timiș - Bega. Apele curgătoare din
zonă au avut cursuri rătăcitoare prezentând brațe şi meandre care formau mai apoi zone mlăștinoase şi bălți. De-a
lungul vremii prin regularizare şi asanări în zona Timișului şi al Begăi, acestea au primit albii fixe, iar brațele şi
mlaștinile au fost reduse.
Bega, care străbate unitatea administrativă a localitații, poate fi o sursă de apă pentru populație, dar datorită
faptului că are o calitate inferioară şi costurile potabilizării ar fi foarte ridicate, se preferă folosirea apei de adâncime
pentru alimentarea cu apă a cetațenilor.
Apele subterane
Structura hidrologică a orizontului freatic de adâncime medie este cunoscută datorită studiilor efectuate de
Apele Romane, dar şi prin forajele executate pentru alimentare cu apă a utilităților economice ale urbei.
Privind profilele litologice observăm că s-a dezvoltat un orizont acvifer, format din pietrișuri, nisipuri şi bolovănișuri.
Acest orizont se află la adâncimi diferite, în funcție de morfologia terenului, în zona de luncă fiind la 1,5 - 6
m, cu o grosime de 15-20 m, chiar 40 m la Bazoșul Vechi şi Recaș. în zona dealurilor Herneacova, Stanciova nu sunt
studii referitoare la freatic. Curgerea subterană este N, N-E, S, S-V pe partea dreaptă a râului Bega, și N-E, S-V pe
interfluviul Bega-Timiș. Drenajul este mai puternic spre Timiș, datorită albiei care este mai coborâtă ca a Begăi. În
partea de nord spre câmpia înaltă fluxul subteran este direcționat N-S spre zona câmpiei joase.
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Calitatea apelor de suprafaţă
Asa cum am afirmat mai sus zona Recașului face parte din grupa sistemelor hidrografice sud-vestice, bazinul
hidrografic Timiș – Bega. Cele mai importante cursuri de apă sunt râul Timiș şi Bega, pârâurile Bacin, Lipari, Valea
Țiganului, Curasita, Gherteamos şi Iarcos.
Canalul Bega împarte la sud, pe o lungime de aproximativ 3 km, zona Recașului de zona comunei
Topolovățul Mare, după care îl străbate pe 10 km pe direcția est spre vest, ieșind în partea de vest în perimetrul
ORAȘULUI, aproape de locul în care captează pârâul Gherteamos. Datorită inundațiilor din 1887 s-a pus problema
regularizării canalului pentru alte debite, regularizarea s-a facut intre 1900 – 1912.
În partea de sud a ORAȘULUI, râurile Timiș şi Bega se apropie cel mai mult la o distanță de 4,5 km unul de
celălalt. O trăsătură comună a celor două ape curgătoare o constituie cel mai mult la relativ timpuriu al apelor mari
de primăvară care durează 1-2 luni (februarie - martie), după care urmează apele scăzute din viiturile din lunile mai şi
iunie. Din iulie până în noiembrie se instalează ape mici cu unele întreruperi.
Râul Timiș delimitează la sud la aproximativ 9 km de perimetrul Recașului de cel al comunei Chevereșu-Mare.
Pârâul Gherteamos curge în partea central nordică a orașului, 11 km direcția nord- est spre sud – vest, trece
prin Stanciova, unde primește pârâul Barcoş în dreptul pădurii Ianova, după care revine la vest de Izvin circa 3 km
până la confluența cu Canalul Bega.
Pâraul Bacin îşi colectează apele din partea de nord a orașului, trecând prin Nadăș.
Pârâul Lipari curge în partea de est a ORAȘULUI, trecând prin satul Petrovaselo, tot pe el
aflându-se acumularea Şustra, apoi se varsă în pârâul Mociur.
Pârâul Curasita curge în partea estică şi sudică a Recașului, pe el aflându-se acumularea Recaș-crama şi se
varsă apoi în valea Țiganului (Izvin).
Valea Țiganului este un pârâu ce curge pe la est de satul aparținător Izvin, vărsându-se în Bega.
Pârâul Iarcos, este un braț mai vechi al Timișului, care străbate interfluviul Bega – Timiș de la est la vest pe 9
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km, pe la nord de satul Bazoșul Vechi, vărsându-se apoi în Timiș.
Calitatea apei potabile şi staţia de epurare
În ceea ce priveşte calitatea apei, Orașul Recaş, deţine începând cu anul trecut o nouă staţie de epurare a
apelor uzate, care este proiectată să funcţioneze cu un debit maxim de 105 metri cubi pe oră şi pentru a deservi până
la 5.500 locuitori echivalenţi. Tehnologia de epurare cuprinde treapta mecanică, treapta biologică şi treapta de
epurare avansată (terţiară) pentru eliminarea fosforului şi azotului şi dezinfecţia cu ultraviolete. Tehnologia include
şi tratarea nămolului, prin îngroşare şi deshidratare până la 35% substanţă uscată. Funcţionarea staţiei este
monitorizată on-line şi automatizată, achiziţia de date şi conducerea proceselor de tratare se face cu echipamente
comandate la distanţă, prin sistemul SCADA. Siguranţa staţiei este asigurată printr-un sistem modern de
supraveghere video. Efluentul staţiei de epurare se deversează în râul Timiş.
Mai precizăm că această investiţie va fi completată cu cea de extindere şi reabilitare a reţelei de canalizare
însumând 21 de kilometri, preconizată a fi finalizată la sfârșitul anului şi care face parte din acelaşi Proiect
„Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”. Atât reţeaua veche cât şi
cea nouă de canalizare sunt sisteme separative.
Calitatea apelor freatice
Lunca Timișului este un sit de importanță comunitară (SCI) desemnat în scopul protejării biodiversității și
menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei spontane şi faunei sălbatice, precum şi a unor habitate
naturale de interes comunitar aflate în arealul zonei protejate. Acesta este situat în vestul României, pe teritoriul
județului Timiș şi străbate printre altele şi teritoriul acoperit de UAT Recaș. Având în vedere demersurile de
protejare împotriva factorilor poluanți din amonte și a celor proveniți din activitățile agricole, UAT Recaș se afla sub
restricțiile impuse de Programul Natura 2000 în ceea ce priveste zona Lunca Timișului.
6.3.

Calitatea aerului: - impactul activitații industriale asupra calității aerului

În ceea ce privește calitatea aerului, trebuie menționat că pe teritoriul administrativ al UAT Recaș nu se identifică factori poluanți majori, mai mult, ca urmare a HCL nr. 133 din 30.07.2014 emisă de Primăria ORAȘULUI
Recaș a fost interzisă amplasarea oricărei instalații de incinerare deșeuri pe teritoriul administrativ al ORAȘULUI
Recaș.
În conformitate cu ordinul MAPM nr. 592 / 2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor
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limită, a valorilor de prag și a criteriilor și metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot și oxizilor de
azot, pulberilor în suspensie, plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător, se pot
da următoarele concluzii privind calitatea aerului în zona Recaș: la dioxidul de sulf, dioxidul și oxizii de azot,
monoxidul de carbon – toate valorile medii orare şi zilnice înregistrate s-au situat sub valoarea limită.
Pulberile în suspensie reprezintă un amestec complex de particule mici și picături de lichid provenite din
surse naturale (eroziunea rocilor, furtuni de nisip, dispersia polenului) și antropice (activitatea industrială, sistemul
de încălzire a populaţiei), dimensiunea acestora cauzând diferite efecte asupra sănătății. Amenințarea cu care se
confruntă Recașul, dar și celelelate localități din județul nostru o reprezintă depășirile frecvente ale limitelor impuse
pentru pulberile în suspensie.
Circulația intensă pe drumul E70 care tranzitează orașul produce poluare cu gaze de eșapament, care ar putea
fi diminuată prin realizarea unui traseu rutier spre autostrada ce leagă Timișoara de Lugoj, ceea ce va ușura traficul
din localitate.

7. Turism
Turismul actual în Orașul Recaş se axează în principal pe latura agroturistică şi pe cea de agrement.
Menționăm aici principalele obiective cu cei mai mulți vizitatori: Cramele Recaș, Hergheliile de la Izvin și
Herneacova şi Terenul de Golf. În cele ce urmează, prezentul capitol își propune să analizeze principalele
caracteristici ale situației actuale într-o lumină cât mai clară, astfel încât să stabilim cu exactitate situația de fapt la
momentul întocmirii prezentei strategii.
7.1.

Resurse turistice naturale şi antropice

Orașul Recaş dispune de o diversitate de resurse naturale cunoscute atât pe plan local, național cât și
internațional. Principalele resurse puse în valoare de către oraș sunt terenurile cultivabile care, în acest moment,
putem spune că oferă unul dintre cele mai bune, poate chiar, cel mai bun vin din România. Totodată, nu vom
neglija terenurile agricole destinate culturilor de cereale, cursurile de apă şi domeniile împădurite, fauna și flora,
care se prezintă în abundență.
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Solurile sunt după cum urmează:
Soluri brune argiloiluviale- 33,4%;
Soluri brune luvice - 7,4%;
Soluri brune eumezobazice - 23,4%;
Soluri gleice, pseudogleice şi negre clinohidromorfe - 4,7%
Vertisoluri - 7,4%;
Soluri aluviale - 8,0%;
Soluri erodate şi coluvionate - 7,3%;
Soluri desfundate - 8,1%;
Asociaţii de soluri (brune argiloaluviale, brune luvice, negre clinohidro-morfe, vertisoluri gleice, soluri aluviale, soluri brune eumezobazice etc.) - 0,3%.
O altă mare însemnătate o au pădurile, vegetaţia naturală specifică fiind cea a pădurilor de câmpie şi deal.
Acestea ocupă circa 5% din suprafaţă, vegetaţia lemnoasă, în funcție de structura ei, este reprezentată de pădurea de
şleau de la Bazoşu Vechi şi pădurile de cer şi gârniţă din zona Stanciova-Herneacova-Nadăş, precum şi Aria protejată
de interes naţional din cadrul Pădurii Bistra, care se află în proprietatea ORAȘULUI Recaş, cu toate ca nu este în
imediata apropiere administrativă.
În pădurile din zona Stanciova-Herneacova-Nadăş, speciile dominante sunt: Quercus cerris, Q. petraea, Q.
robur, Q. pubescens în asociaţii frecvente cu Fraxinus excelsior, Acer campestre şi A. tataricum (arţar tătăresc),
Ulmus procera (ulm), Tilia tomentosa, Cornus mas (corn), Rosa canina (măceş sălbatic), Prunus spinosa.
În zonele de luncă şi văi se întâlnesc pâlcuri izolate de Salix alba şi S. fragilis (sălcii), Populus alba şi P. nigra
(plop alb şi negru), Alnus glutinosa (arin negru), Clematis vitalba (curpen), Rosa canina, iar pe ravenele consolidate
şi feţele de desprindere din sectoarele cu alunecări sunt prezente specii ca Robinia pseudacacia (salcâm), Rosa canina,
Prunus spinosa, Pirus piraster (păr pădureţ), Vitis silvestris (viţă de vie sălbatică).
Pomii fructiferi cei mai întâlniţi sunt prunul, mărul, cireşul, vişinul, caisul, gutuiul, dudul, nucul, aceștia fiind
în special cultivați de către locuitori, iar fructele regăsindu-se spre vânzare în piața din oraș.
Cultura viţei de vie ocupă circa 8% din terenul agricol al comunei, fiind amplasată, de regulă, pe versanţii cu
expoziţie generală sudică. Principalele tipuri sunt Merlot, Pinot Noir, Cabernet Franc, Syrah, Negru de Dragașani,
Novac, Acalon, Cabernet Dorsa, Zweigelt, Cadarcă, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Fetească Regală, Fetească Albă,
Pinot Gris, Viognier, Muscat Ottonel, Furmint, Riesling Italian, Riesling de Rin etc. Strugurii se află spre vânzare în
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piața din oraș și în locuri special amenajate din localitate. Având în vedere că unul dintre aceste locuri se află chiar pe
marginea drumului european, putem spune că strugurii reprezintă una dintre atracțiile turistice, comerțul fructelor
reprezentând unul dintre veniturile locuitorilor.
Menționăm că există posibilitatea ca turiștii să viziteze și să facă plimbări pe domeniile cultivate cu viță de vie,
pe poteci sau drumuri special amenajate.
Cursurile de apă mai importante sunt reprezentate de râul Timiş, canalul Bega, pârâurile Gherteamoş, Iarcoş,
Bâcin şi văile Lipar şi Glivnica, totodată, dispunând de mai multe bălți pentru pescuit, dintre care cea mai cunoscută
şi populată fiind cea de la Herneacova.
Teritoriul comunei se încadrează în provincia climatică C.f.b.x ., cu o temperatură medie anuală de 10,60°C
şi o cantitate medie multianuală a precipitaţiilor de 631 mm (staţia Timişoara), permițând astfel o populare turistică
pe întreaga perioada a anului.
Recașul dispune și de doua fonduri cunoscute de vânătoare, partide de acest fel fiind organizate de reprezentanții
locali ai cluburilor de vânătoare. În acest sens hotelierii din zonă oferă pachete speciale pentru vânători, cuprinzând
cazare şi masă.
O altă resursă naturală, dar de această dată, nepusă în valoare, o reprezintă izvoarele termale, care în momentul de faţă sunt nefuncţionale. Un studiu privind potenţialul lor a fost realizat de Primăria Recaş, însă analiza privind
promovarea acestor resurse nu a fost încă finalizată. Există în acest sens o serie de posibilităţi de punere în valoare,
printre care investirea unui centru de tratament care să includă şi un centru de recuperare pentru persoanele cu
disfuncţionalităţi motorii, totodată se poate avea în vedere investirea intr-un complex termal care să ofere posibilitatea turiştilor să îşi diversifice activităţile recreaţionale. Desigur aceste propuneri nu sunt finale şi o analiză riguroasă
va fi efectuată de către autorităţiile locale pentru a determina cea mai bună soluţie de investiţii în corelaţie cu direcţia
de dezvoltare aleasă.
7.2.

Obiective

Principalele obiective ale Recașului sunt tratate în mai multe rânduri în prezenta lucrare, motiv pentru care la
acest capitol se va face o enumerare şi o scurta prezentare a lor. Astfel punctele de interes cu dezvoltare semnificativă
în acest moment sunt:
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Cramele Recaș
Sunt situate la Complex de Vinificație CP1, Recaș, Jud. Timiș, 307340 şi au fost înființate în anul 1998.
Dețin aprox. 1000 Ha, ocupând aproximativ 5% din suprafața localității. Printre brandurile de vin cunoscute se
numără: Schwaben Wein, Te Iubesc, Castel Huniade, Cocoșul dintre Vii, La Putere, Sole, Selene, Solo Quinta,
Cuvee Uberland.
Turismul practicat este oenologic / degustări la cramă: Organizări regulate de evenimente corporate, degustări și tururi de cramă.
Centrul de echitație Herneacova
Situat la marginea pădurii Herneacova şi pe malul unei bălți de agrement, centrul de echitație este cel mai
mare Centru de Agrement şi Echitaţie din vestul ţării, dotat la cele mai înalte standarde. Manejul găzduieşte în
prezent cai din diverse rase în regim de pensiune. Accesul proprietarilor de cai pentru antrenamente sau concursuri
este garantat, la fel şi cel al amatorilor care doresc să urmeze lecţii de echitaţie sau să facă plimbări de agrement cu
trăsura.
Principalele atracții sunt cursurile de echitație, pescuitul şi concursurile de pescuit, precum şi posibilitatea de
a inchiria ambarcațiuni biciclete.
Turismul este în special sportiv dar şi recreațional (inclusiv cicloturism).
Herghelia Izvin
Herghelia Izvin reprezintă un centru de atracție concentrat atât asupra cunoscătorilor, pasionaților cât şi
asupra iubitorilor de cai. Aceasta a fost înființată în anul 1968 și funcționează în prezent sub conducerea Romsilva.
Printre serviciile oferite sunt pregătirea cursanților în vederea perfecționării în arta echitației, inclusiv pentru competiții naționale şi internaționale, plimbări cu trăsura şi evident expoziția cailor. Cea din urma activitate este de mare
interes, având în vedere că exemplarele sunt din rasa Nonius – poate cele mai pure din Europa, Ardenez şi Pur sânge
Englez. În aceiași măsură serviciile prestate se referă la turiștii posesori de cabaline.
Turismul este în special sportiv, de agrement şi Hobby-Turism.
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A.S. Club Tite Golf Resort
Este cotat ca fiind unul dintre cele mai bune terenuri de golf din țară, având 9 găuri și o lungime a traseelor
de 1830 metrii. Terenul este în special destinat membrilor clubului, dar acesta poate de asemenea fi închiriat pentru
manifestari în aer liber, team building, traininguri.
Având în vedere caracterul exclusivist al acestui sport, este un plus valoare pentru turismul oenologic, care se
bucură de asemenea de turiști cu preferințe şi exigențe înalte.
Turismul este de tip sportiv şi relaxare.
Vânătoare - fondurile cinegetice numărul 57 Bazos şi numărul 58 Recaş
În ceea ce privește activitatea de vânatoare, Asociația Vânătorilor “Sf. Eustatiu” din Timiș dispune de două
fonduri cinegetice numărul 57 Bazoș şi respectiv numărul 58 Recaş organizând partide periodice de vânătoare.
Aceste atracții sportive sunt de cele mai multe ori completate de activități competiționale, spectacole şi festivaluri cu
specific vânătoresc.
Tipul turismului este sportiv şi recreativ.
Biserici și Mănăstiri
Recașul dispune de o varietate de biserici printre care Biserici ortodoxe române în Recaş (1924), Izvin (1786),
Nadăş (1901, biserica de lemn - sec.al XVIII-lea), Bazoş (1910), Stanciova (1927, capelă) şi Herneacova (1870);
biserica ortodoxă sârbă din Petrovaselo; biserica greco-catolică din Izvin; biserici romano-catolice la Recaş (1918) şi
Bazoş (1933); biserici baptiste în Recaş, Izvin şi Bazoş; biserici penticostale în Recaş.
Tipul turismului este acela religios.
Muzee Case Memoriale, Monumente și Case de Cultură
Printre acestea se numără Muzeul local de istorie care conține printre altele, imagini cu Recașul de odinioară,
straie populare, unelte meștesugărești precum şi istoria scrisă a localității; Casa de Cultură Ion Cojar, numită în
cinstea fondatorului școlii române de actorie de metodă, care de-a lungulul existenței sale a produs unii din marii
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actori români recunoscuți și peste hotare.
Printre bogățiile culturale vom enumera şi vestigii daco-romane inclusiv din epoca bronzului, monumente
arhitectonice din epoca modernă, tradiții și obiceiuri, etc
Turismul este cultural şi de agrement.
7.3.

Infrastructura turistică

Recașul dispune de drumuri de acces, infrastructură feroviară şi o poziție favorabilă în sensul transportului
aerian. Legătura cu Municipiul Timișoara se face de regulă pe șosea, existând curse regulate și frecvente prin
intermediul serviciului de transport în comun. Legătura se poate realiza şi prin intermediul căilor ferate existând gară
în localitate.
Localitatea dispune de 5 cabinete medicale, 2 cabinete de specialitate medicină internă, 1 cabinet de
fizioterapie, 5 cabinete medicale stomatologice individuale, 2 farmacii, 2 laboratoare de analize.
În satul Izvin este disponibilă o sală de sport, cu o capacitate de funcţionare de până la 200 de persoane
simultan, unde se pot practica sporturi precum: fotbal, baschet, volei, totodată în incinta acesteia este o sală dotată cu
diverse aparaturi fitness.
Orașul Recaş dispune de o arenă sportivă cu o capacitate 500 de locuri.
Sunt disponiblie două unități bancare cu ATM-uri proprii în cadrul localității – CEC Bank şi Banca Romană
pentru Dezvoltare.
Infrastructura edilitară este bine organizată, astfel că turiștii pot regăsi semnal mobil 3 sau 4 G în aprope
toate zonele iar internetul la unitățile turistice este de mare viteză.
Cazarea este în limita a 21 de locuri la Hotel Rocco şi 20 de locuri la Popas Recaș.
Localitatea dispune de mai multe locuri pentru organizare evenimente, atât la Cramele Recaş cât şi la Centrul
de Echitație Herneacova sau la Cramele Petrovaselo.
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7.4.

Capacitatea de cazare

În momentul de faţă capacitatea de cazare pe teritoriul localităţii Recaş este de 41 de locuri acestea sunt
asigurate de Hotel Rocco (21 de locuri) și de Pensiunea Popas Recaş (20 de locuri). Conform informaţiilor furnizate,
Pensiunea Popas Recaş îşi propune suplimentarea unităţilor de cazare cu încă 20 de locuri iar Cramele Recaș au în
proiect o unitate de cazare cu volumul de 24-25 de locuri.
7.5.

Circulaţia turistică
Circulaţia turistică reprezintă totalitatea tranzacțiilor comerciale cu servicii şi mărfuri care decurg din
călătoriile turistice. Există o serie de dificultăţi în măsurarea circulaţiei turistice, iar metodele de măsurare sunt, aşa
cum se ştie imperfecte. Instrumentele folosite în măsurarea circulaţiei turistice sunt recensământul şi sondajele. În
general informaţiile care sunt necesare de la turişti, fac referire la: profilul socio- profesional, nivelului de satisfacere a
turiştilor, structura cheltuielilor.
Turism de agrement – este cel mai popular şi asigura un venit sigur locuitorilor zonei care activează în ramura
de prestare servicii turistice. Această ramură include:
a.
vânătoare;
b.
echitație;
c.
practicarea sporturilor sau mișcare în aer liber;
d.
oranizare de evenimente (zile onomastice, nunți, botezuri, etc).
a.
b.

Turismul de afaceri
întâlniri de afaceri (Cramele Recaş şi Cramele Petro Vaselo);
oranizare de evenimente (team building).

8.Analiză asupra imaginii Orașului Recaș
Prin prezentul capitol încercăm să identificăm imaginea pe care o au potențialii turiști, la o analiză asupra viitoarelor
destinații. Studiul a fost efectuat prin intermediul internetului, utilizând cele mai populare aplicații destinate
planificării vacanțelor, a presei și a altor surse precum agenții de turism, promovare sportivă, concursuri, etc. Vom
trata deci, în special principalele servicii și destinații facute publice şi promovate în țară şi mai ales în străinătate.
Ca şi turist, principalele informații căutate în organzarea unei excursii, sunt atracțiile turistice şi posibilitatea de
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vizitare, ce ar include printre altele drumul, posibilitatea de acces sau vizitare şi bineînteles cazarea, astfel că acestea
vor fi prezentate cu precădere.
Cele mai populare portaluri destinate turiștilor sunt: TripAdvisor.com - care analizează în detaliu atât
atracțiile, locurile de cazare, zboruri, drumuri și opinia turiștilor care au vizitat locația şi Booking.com- poate cel mai
mare site utilizat pentru rezervarea locurilor de cazare având incheiate convenții cu majoritatea hotelierilor, printre
care se numără şi pensiunea Rocco.

În momentul de față singura atracție turistică promovată pe portalul Tripadvisor.com este Crama Recaș care
înregistrează un punctaj bun 4/5 stele (evaluarea unei locații este făcută de către utilizatori folosind o scară de la 1
la 5 stele, 1 fiind dezastruos iar 5 fiind excelent) fiind apreciată de turiști din diverse părți ale lumii (Statele Unite,
Grecia, Mexic, etc.). Nicio altă atracție din cele regăsite în localitate nu figurează în cadrul acestui site.
În ceea ce privește analiza Booking.com, regăsim hotelul Rocco, care înregistrează un punctaj decent,
celelalte propuneri de cazare în apropierea localității Recaş fiind Hotel Restaurant Stejarul – situat în Bazoșu Nou cu
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un punctaj mare, iar urmatoarele fiind situate la peste 10 km.
La o simplă căutare pe internet a denumirii Recaș, vom regăsii printre primele rezultate, pagina de internet a
Cramelor Recaş şi pagina Primăriei Recaș. Prima dintre acestea este bine structurată şi accesibilă în mai multe limbi,
printre care Engleză și Germană, astfel având un avantaj pentru excursioniștii străini, și prezintă serviciile oferite
clasificate pe mai multe categorii. De la pagina de internet există legături externe pentru Facebook şi Twiter.
Actualizarea paginii se face destul de des, fiind publicate știri referitoare la evenimente oenologice din lume. Pagina
Primăriei este funcțională numai în limba română dar prezintă principalele atracții ale zonei și anume cursurile de
echitație şi degustările de vin existând chiar localizarea cu ajutorul unei hărți.
În urma căutărilor s-a găsit un blog al Punctului de Acces Public la Informație, unde erau publicate știri,
informații utile pentru cetățeni, acesta fiind un mic portal cu știri referitoare atât la orașul Recas cât şi la satele
aparținătoare. De asemenea există şi o pagină de facebook a Recașului, unde sunt postate fotografii din împrejurimi
şi diferite informații.
Următoarele căutări sunt relații/legături către articole de presă, dintre acestea, cele mai multe subiecte
politice, dar printre acestea și informații cu privire la localitate. Menționăm existența unei pagini de Facebook
aparținând membrilor localității și diverse articole printre care și știri (spre exemplu reportaj PRO TV prezentând
localitatea Nadăș). Prea puține dintre articole au legatură cu promovarea turistică a localității.
O analiză a căutărilor cuvântului Recaş este prezentată mai jos.
Graficul de mai jos prezintă interesul exprimat de autorii căutărilor de-a lungul unei perioade de 10 ani și
felul cum acestea au fluctuat.
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În figura de mai jos se poate observa țara din care cele mai multe căutări a cuvântului Recaş sunt făcute. Deși
apare şi Spania printre căutări, cele mai multe sunt datorate faptului că respectiva țară are o localitate cu același
nume. Înțelegem astfel din această prezentare că interesul turiștilor străini nu este foarte mare sau ca respectivele
căutări chiar dacă au fost efectuate de către turiști stăini au fost făcute din țară.
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În imaginea de mai jos se regăsește regiunea cu cel mai mare interes pentru căutarea “recas”, acesta fiind în cadrul județului Timiș dar şi din Brașov, Cluj sau București.

Având în vedere cele de mai sus, constatăm că un număr relativ mic de persoane interesate de localitatea Recaş provin
din altă țară și din cadrul țării sunt puține persoane din afara județului interesate de această localitate, motiv pentru
care o campanie de promovare prin intermediul internetului şi a presei este binevenită.
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE
TURISTICĂ A ORAȘULUI RECAȘ
2015 - 2020

CAPITOLUL II:
ANALIZA SWOT - DIN PUNCT DE VEDERE TURISTIC
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O analiză completă, din punct de vedere turistic, asupra punctelor tari/punctelor slabe şi asupra
oportunităților/amenințărilor, ajută autoritatea publică locală şi nu numai, la crearea unei viziuni de
ansamblu şi formarea unei strategiii pertinente bazate pe studiu şi soluții.

1. Puncte tari. Orasul Recaş ca destinație turistică
a)Cramele Recaş.
Cu o tradiție a podgoriei Recaş atestată încă din anul 1447, Cramele Recaş au devenit, în scurt timp de la
preluarea podgoriei (sfârșitul secolului al XX-lea), o marcă de renume local şi național. Lansată în anul 2013, în
cadrul campaniei Români buni Europeni, o inițiativă Intact Media Group, prezintă Harta Brandurilor Românești
care desemnează Cramele Recaş ca fiind cea mai iubită marcă din Banat. Astăzi compania se bucură de un renume
internațional, lucru care poate fi întărit de numeroasele medalii obținute la concursurile naționale şi internaționale
de specialitate.
Fiind unul dintre cei mai mari exportatori de vin din România, succesul Cramelor Recaş a deschis chiar şi ușa
lanțului de magazine ce aprovizionează Casa Regală Britanică.
Soiurile de struguri cultivate de Cramele Recaş sunt: Merlot, Pinot Noir, Cabernet Franc, Syrah, Negru de
Dragasani, Novac, Acalon, Cabernet Dorsa, Zweigelt, Cadarcă, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Fetească Regală,
Fetească Albă, Pinot Gris, Viognier, Muscat Ottonel, Furmint, Riesling Italian și Riesling de Rin.
Cramele Recaş ofera turiștilor o sală de degustare, aflată la nouă metri sub pământ, care asigură toate
condiţiile unei degustări profesionale. Locația oferă o priveliște superbă a podgoriei întinsă pe aproximativ 5 % din
teritoriul localității, peste 1.000 ha , care în funcție de anotimp, ne prezintă fie un peisaj mirific, fie un miros îmbătător.
„Avem avantajul că suntem aproape de Timişoara, la 20 de kilometri, iar majoritatea evenimentelor din oraş
se finalizează cu degustare la Cramele Recaş. Programele de agroturism vitivinicol cuprind fie vizite în viticultură,
fie doar în vinificaţie şi se finalizează cu mult aşteptatele degustări şi mese. Intenţionăm să investim într-un hotel în
zonă, cu o capacitate de cazare de 24-25 de camere, însă încă nu am demarat acest proiect, suntem în faza studiului
de fezabilitate”, spune directorul Cramelor Recaş, Gheorghe Iova într-un interviu acordat publicației
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România Liberă.
Cramele Recaş reprezintă un simbol al turismului local şi național care atage anual zeci de mii de turiști din
România, Europa şi chiar de pe întreg mapamondul sub sloganul: „Din respect pentru vin”.
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b)Cramele Petro Vaselo.
Cu o producție anuală mai modestă decât cea a cramelor Recaş, cramele Petro Vaselo există din dorința producătorului de a oferi vinuri produse la standarde cât mai înalte (via este certificată biologic, nu se folosesc
antioxidanți în producție, etc) însoțite de un sentiment de noblețe, dat de faptul că producțiile sunt mici, atent ținute
sub observație, conferind o eleganță aparte născută din sârguinciozitate şi modestie deopotrivă.
Branduri de vin: Alb de Petro Vaselo, Roşu de Petro Vaselo, Bendis Rose, Bendis Zenith, Bendis Nadir,
Otarnița, Maletine, Ovaș, Melgis, PV Gran Cru şi Kotys.
Soiuri de struguri: Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Chardonnay, Riesling şi Fetească Neagră.
Crama deține 42 de hectare de vie cultivată, producând soiuri de tip entry-level dar şi middle sau high-level .
Echipa Petro Vaselo este una tânără şi compactă, patronată de experiența şi succesul demonstrate de-alungul carierei,
ale unui cunoscut investitor italian. Acest grup inedit face din această cramă aflată la început de drum, reprezentând
un actor local extrem de important pentru dezvoltarea turismului local și regional.
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c)Centrul de echitație Herneacova.
Proiectul Centrul de echitație Herneacova și-a început activitatea în anul 2012, acesta reprezentând cel mai
mare centru de echitație din vestul țării şi totodată fiind cel mai nou de acest fel din țară. Se întinde pe o suprafață de
12 ha şi cuprinde o arenă de echitație, un iaz cu sturioni şi o herghelie. Totodată, turiștii pot închiria biciclete pentu
o plimbare în zonă sau o barcă pentu plimbări pe lac. Centrul de echitație Herneacova beneficiază şi de un restaurant
cu mâncare tradițională. Din păcate, momentan centrul se află în plin proces de reorganizare, urmând ca planurile de
viitor pe care conducerea le are să se concretizeze în lunile ce urmează.
Locaţia include terenul extravilan în suprafaţă de 11.823 de metri pătraţi, un manej cu parter şi etaj, cu suprafaţă construită de 3468,56 de metri pătraţi şi cea desfăşurată de 4026,44 metri pătraţi.
d)Herghelia Izvin
Pentru prima dată atestată în anul 1968, prin mutarea de la Padureni la Izvin, Herghelia are ca principal scop
creșterea, selecționarea şi calificarea cailor de rasă, şi anume rasele Nonius, Ardenez şi Pur Sânge Englez. Aceasta
aparține de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Direcția Silvică Timiș.
La momentul deschiderii, sau mai bine spus a mutării, Herghelia Izvin deținea un număr de 118 de iepe şi
7 armăsari pepinieri. Astăzi reprezintă una din cele mai mari herghelii din țară şi are următoarea structură pe rase şi
categorii de cai:
NONIUS Herghelia Naționala: 30 de capete iepe mama, 5 capete de armăsari pepinieri, 27 de armăsari de
montă publică; Scoase la vânzare: 38 de capete, tineret: 50 de capete, nedefinite: 1 cap. Total: 151 de capete.
ARDENEZ Herghelia Națională: 17 capete de iepe mama, 22 de capete armăsari de montă publică; Scoase
la vânzare: 3 capete, tineret: 2 capete. Total: 71 de capete
PUR SANGE ENGLEZ Herghelia Națională: 7 capete de iepe mamă, 11 capete de armăsari de montă
publică. Scoase la vanzare: 7 capete, tineret: 16 capete. Total: 41 de capete
CAL DE SPORT ROMÂNESC Herghelia Națională: 7 armăsari de montă publică, vânzare: 8 capete,
tineret: 19 capete, sport şi agrement: 9 capete. Total: 43 capete
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Centrul de echitație Herneacova
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In depozitul de AMP dețin un număr de 67 capete din rasele: Nonius - 27 de capete, Ardenez - 22 de capete,
Pur Sange Englez - 11 capete, Cal De Sport Românesc - 7 capete, iar în stațiunile de montă sunt repartizate 26 de
capete AMP .
Herghelia Izvin deține şi un Menaj pe teritoriul municipiului Timișoara, unde se pregătesc caii şi călăreții
pentru obstacole. Oferă chiar şi servicii de agrement hipic pentru călăreți avansați şi incepători. Unitatea pune la
dispoziția proprietarilor de cabaline servicii de pensiune cabaline, ofertă incluzând furaje şi ingrijirea completă a
cailor, atât la Manejul hipic din Timișoara cât şi la Herghelia Izvin. Unitatea aparține unui club sportiv Romsilva ce
aparține de manejul din Timișoara, care este o filială a Federatiei Ecvestre Române.
Planurile de viitor ale hergheliei includ implementarea turismului ecvestru ca activitate cu potențial de atragere a vizitatorilor, plan ce va include vizitarea parcului Sarlota, lacul și pădurea de la Ianova dar şi viile şi cramele
Recaș şi Petro Vaselo.
e)Muzeul de istorie
În atâtea secole de la atestarea istorică a localității aceasta a fost marcată de numeroase incidente notabile,
dovezile păstrate peste timp fiind elocvente. Cum este şi firesc, locul lor este într-un muzeu. Până în 1990 a existat un
punct muzeistic unde se adunaseră sufieciente mărturii, unele de inestimabila valoare. În acest loc ne putem aminti
de viața, truda şi lupta recășenilor de la strabunii geto-daci şi până aproape de zilele noastre. Privindu-le chipul,
straiele şi fără a-i uita vreodată, ne plecăm cu recunoștință în fața celor care au luminat acest frumos colț de țară.
Cu destoinicie muzeul și cei atașați de frumoasa lui menire țes în fiecare zi o poveste cu oameni de azi și de
demult. Oamenii se leagă de meleagurile de obârșie. Locul nașterii rămâne în suflet. O fanfară, un muzeu, un hornar,
un primar harnic, oameni săritori, sărbători de suflet în adevaratul sens al cuvântului, iată locul în care te întorci cu
drag pentru că știi că întotdeauna ești primit cu drag. Muzeul de istorie este și va rămâne un durabil lăcaș de cultură.
A fost inaugurat în ianuarie 2002 și funcționează în casa în care a trăit una din marile personalități ale Recașului,
doctor Iosif Stitzl.
Amenajat într-o impunătoare clădire, în chiar centrul civic al localităţii, muzeul dispune de un spaţiu
generos. Găzduieşte la etaj în şase săli secţia de istorie, iar la parter secţia de etnografie, antropologie culturală,
sport. Obiecte, fotografii din secolele trecute, colecţionate de la oamenii din zonă, documente unice despre localitate, hărţi, ziare vechi de la 1800 – Albina, Libertatea, Ziar pentru petrecere şi învăţătură, Luminatorul, Foaia
poporală, liste cu deportaţii din Rusia, fotografii cu aceştia, pelicule care au reuşit să surprindă şi puterea de a zâmbi
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după ani de chin şi suferinţe, poze cu trupe de teatru dintre anii 1910-1950, cu sărbătoarea etnicilor germani din
1937, corul bărbaţilor croaţi din 1888, fotografii cu Emilia Lungu, prima femeie gazetar din Banat, prima femeie
învăţătoare româncă, cea care la 1874 a înfiinţat şcoala de fete la Izvin, imagini cu Recaşul de astăzi şi de altă dată.
Această colecţie a secţiei de istorie mai cuprinde o carte veche din 1912 în care sunt consemnate toate intervenţiile
pompierilor din Recaş. De atfel, la Recaş există cea mai veche formaţie de pompieri din această parte a Banatului.
Pe lângă o expoziţie de diplome, trofee, fotografii de la 1880 – 1955, obiecte de îmbrăcăminte, casca pe atatcare a
purtat-o primul comandant al pompierilor, steagul din 1880 – anul înfiinţării formaţiei de pompieri, mai deţinem
două obiecte preţioase : o căruţă din 1905 şi o maşină din 1926, cu care mergeau pompierii să lupte cu focul.
Prin colecţiile pe care le are secţia de etnografie, muzeul valorifică tradiţiile şi obiceiurile aşezării. Sub capacul lăzilor
de zestre putem citi povestea frumoasă a unei cărţi de rugăciune vechi, a costumelor populare primenite şi pregătite pentru sărbători. Pe cuptorul de cărămidă din gospodăria ţăranului o oală de lut din 1900 aminteşte că în ea se
făceau sarmale, o lopată de lemn veche scotea păine din cuptor, o covată de frământat pâinea folosea şi drept leagăn
pentru copii, icoanele de pe pereţii gospodăriei, obiectele de cult, hainele de mers la bisercă, furca şi războiul de tors,
întregesc rânduiala tradiţională.
În secţia de antropologie culturală, fotografiile zugrăvesc anii petrecuţi în casa părintească, copilăria, bucuriile spiritului, portul popular, oameni, locuri, obiceiuri, portrete de familie, iar băncile de lemn amintesc anii când
ne-am întâlnit cu prima literă, primul cuvânt, primul învăţător.
Secţia sport a muzeului găzduieşte o impresionantă colecţie de fotografii, ziare vechi şi trofee. Recaşul a fost
un puternic centru atletic în perioada interbelică, dar şi mulţi ani după aceea. Au existat echipe de atletism,
handbal, fotbal. Multe recorduri naţionale la atletism s-au stabilit pe stadionul din Recaş, atleţii recăşeni au
participat la concursuri în ţară şi străinătate. Cel mai mare atlet al Recaşului a fost Francisc Nemes, care a făcut
parte din lotul naţional de atletism al României, a fost component al echipei României şi a participat la jocurile
olimpice din 1936 de la Berlin.
f )Multiculturalitatea demografică
După etnie, locuitorii din Recaș sunt în proporție de 53,54 % români, 7,61 % maghiari, 4,27 % sârbi, 2,13
% romi, 0,91 % croați, 0,77 % germani, 0,15 % ucrainieni, 0,05 % slovaci, 0,04 % alte etnii, 6,89 % nu și-au declarat
etnia. La recensământul din octombrie 2011, înregistrarea etniei, limbii materne şi a religiei s-a făcut pe baza liberei
declaraţii a persoanelor recenzate. La recensământul din 2002 s-au inregistrat urmatoarele date: români
6514 – 76,09 %, maghiari 936 -10,93 %, sârbi 581 – 6,78 %, romi 253 – 2,95 %, crțoati 119 – 1,39 %, germani 116
– 1,35 %, ucrainieni 21 – 0,24 %, slovaci 17 – 0,19 %, turci 1 – 0,01 %, bulgari 1 – 0,01 %, polonezi 1 – 0,01 %.
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Recensământul din 1992 oferă urmatoarele informații: ca din totalul de 8665 de persoane, 6334 adică 73,0 % erau
români, 1082 maghiari – 12,4 %, 658 sarbi 7,7 %, 222 germani – 2,5 % , alte naționalități 369 – 4,4 %.
Comparând cele două recensăminte (2011 şi 2002), putem spune că procentul care îi reprezintă pe români
a scăzut cu 22,55% în 2011 față de 2002, adică sunt mai puțini români decât la recensământul precedent din 2002.
Se poate spune că acest procent este considerabil mai mic și poate chiar îngrijorator din punct de vedere social, astfel
putem da vina pe migrația masivă a populației spre străinătate. Întorcându-ne puțin în timp, nu același lucru putem
afirma despre datele de la primul recensământ de dupa Revoluție, adică din 1992, când românii dețineau un procent
însemnat în ponderea etniei, având 73% din populația de atunci a Recașului.
În ceea ce îi privește pe etnicii maghiari, care se situau pe locul 2 (adică 12,4 % - 1082 de persoane) din punct
de vedere etnic în 1992, începând de la recensământul din 2002 observăm că numărul acestora a inceput să scadă,
ajungand la 936 de persoane, totalizând un procent de 10,93 %. Venind mai incoace, în 2011, datele şi mai actuale
confirma scăderea acestora ajungând doar la 7,61 % din totalul populației.
Sârbii au adunat un procent de 4,27 % la ultimul recensământ, aflându-se pe locul trei în clasificarea etniilor
recășenilor la fel ca în 2002, singura diferență fiind procentul mai ridicat de atunci, adică 6,78 %. În 1992, sârbii erau
în număr de 658, adicâ 7,7 % din totalul populației prezente la momentul recensământului. Cei mai mulți etnici din
unitatea administrativ teritorială a localității noastre Recaș sunt din satele Stanciova şi Petrovaselo. După Revoluție,
lipsa locurilor de muncă din satul de baștină a facut ca marea majoritate de sârbi adulți şi apți de muncă să migreze
spre orașul care le asigură un servici.
În 2011, 2,13 % din locuitorii orașului erau reprezentați de etnicii romi. Comparativ cu anul 2002, când
însumau 2,95 % din total, și aceștia suferind o scădere a procentelor la recensământul din 2011. Ca o mică observație,
la ultimul recensământ, s-a constatat că unii etnici romi care au fost intervievați s-au declarat români, acest aspect
reducând considerabil numărul real al acestora în comunitate.
O scădere destul de importantă a germanilor s-a observat incepând de la recensământul din 1992 când erau
2,55% din recășeni, în 2002 ajungând la 1,35 %, o scădere cu 1,2 %, considerată destul de ridicată. În 2011, ei au
ajuns la 0,77 %, decăzând cu încă 0,43 %. Scădere masivă a numărului etnicilor germani se pune pe seama migrației
acestora, în special după Revoluție spre țările germanice ( Austria, Germania), dar nu numai. Rezultatele căsătoriilor
mixte poate fi un alt motiv al reducerii celor care se declara „nemți”. În Recaș, s-a constatat în urma observațiilor
participative, că într-o familie cu mamă romancă şi tatăl german, copiii sunt declarați germani, în schimb când mama
este de etnie germană şi tatăl român, copilul se declară român.
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g)Evenimente şi festivaluri locale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Balul Sportivilor - februarie;
Balul Pompierilor – februarie / martie
Balul Primăverii - martie (eveniment organizat în cadrul Liceului)
Ziua orașului Recaș - 4 aprilie
Festivalul „Ciorchinele de aur”
Balul Bobocilor – octombrie (eveniment organizat în cadrul Liceului)
Festivalul Sărbătoarea Toamnei
Ziua Bibliotecii – Decembrie
Concert Colinde – Decembrie
Festivalul internațional „Toți diferiți toți din Banat”

h)Clubul sportiv de golf
Asociaţia sportivă „Club Tite Golfresort” este un club afiliat
Federaţiei Române de Golf care îşi începe povestea în anul 2004, fiind
primul club de golf din România inregistrat oficial la Agenția Națională
pentru Sport (ANS) şi al treilea club de golf omologat din ţară şi unul
din cele 6 cluburi afiliate Federaţiei. De remarcat este faptul că membrii
fondatori ai Asociaţiei au avut iniţiativa şi chiar au pus bazele Federaţiei
Române de Golf. În momentul de faţă Asociaţia sportivă „Club Tite
Golfresort” are un număr de 40 de membrii.
Terenul de golf are 9 găuri se poate utiliza de către jucători cu orice
handicap şi se întinde pe o suprafață de 20 hectare, lungimea traseelor
este de 6.354 de metri pentru cele dedicate domnilor, respectiv 5.526
de metri în cazul celor destinate doamnelor. Clubul pune la dispoziția
membrilor şi a persoanelor interesate cursuri de specialitate, precum şi
Sursa:
toate echipamentele necesare practicării acestui sport.

http://www.golfclubtimisoara.ro Figura 6
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i)Hotel Roco
H
otel Roco este un loc unde într-un cadru natural deosebit se pot organiza diferite evenimente precum nunţi
în aer liber: căsătorii civile şi religioase, petrecerea nunţii, şedinţe foto, festivități; botezuri, zile de naştere, team
building-uri, baluri, întâlniri, congrese, etc.), oferind şi cazare la 4 stele în 20 locuri. Parcarea interioara are 100 de
locuri la dispoziție pentru musafiri.
j)Pensiunea Popas Recaş
Această unitate reprezintă cea mai nouă unitate de felul acesta din zonă care oferă cazare și restaurant,
la 3 margarete, oferind 20 de locuri de cazare şi 200 de locuri în sala de festivități.
k)Căminul cultural „Ion Cojar”
Casa de Cultură „Ion Cojar” eponim al ilustrului om de cultură cu același nume, profesor, regizor şi actor,
născut în 1931 la Recaş. între anii 1955-1961 a fost regizor la Teatrul Naţional Bucureşti, iar între anii 1961-1969
regizor la Teatrul pentru Tineret şi Copii Bucureşti. Este bursier la Academia de Muzică şi Interpretare, Seminarul
“Max Reinhardt” Viena (1962-1963), preşedinte al Centrului Român - Asociaţia Internaţională a Teatrelor pentru
Copii şi Tineret (1966-1972), între anii 1969-1972 e director general al Teatrului Mic Bucureşti, între 1972-1983
director la Teatru Mic din Bucureşti, între anii 1969-1972 este director general al Teatrului Naţional “Ion Luca
Caragiale” din Bucureşti, iar între anii 1997-2001 profesor universitar la Academia de Teatru şi Film din
Bucureşti. A fost decorat cu ordinul „Steaua României în grad de ofiţer”, deţinător al diplomei de excelenţă a
Universităţii naţionale de artă teatrală şi cinematografică I.L. Caragiale din Bucureşti pentru 50 de ani de activitate
pedagogică, Doctor Honoris Causa la Universitatea de artă teatrală din Târgu-Mureş. A regizat spectacole de mare
clasă şi a jucat în filme, cum ar fi Cuibul de viespi, Ambasadori, Căutăm patrie, Salutări de la Agigea sau Mere roşii.
A trecut la cele veşnice la 19 octombrie 2009.
Casa de Cultură “lon Cojar” poate găzdui spectacole cu până la 400 de spectatori, precum şi expoziţii şi
seminarii, totul într-un cadru modern. Pe scena Casei de Cultură “Ion Cojar” evoluează grupuri culturale locale, cum
ar fi corul catolic “Laudate Dominum”, corul ortodox, ansamblul de dansuri sârbeşti “Sveti George” din Stanciova,
fanfara germană “Rekaser Blasmusik”, Ansamblul de dansuri “Recăşeana”.
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l)Centru sportiv - Sport Center Izvin
Inaugurată în 2013, sala este dotată cu aparatură cardio: bicicleta de alergare, bandă de alergare, bandă
eliptică, stepper. Capacitatea este de 200 locuri. în sală se organizează cursuri și competiții de fotbal, baschet, volei,
handball, tir cu arcul, fitness.
m)Arena sportivă Recaș
Arena dotată cu o tribună de 500 locuri, vestiare, grupuri sanitare, teren de fotbal iluminat nocturn.

2.Puncte slabe
Orașul Recaş prezintă o serie de aspecte negative, care influenţiază, stagnează şi chiar blochează dezvoltarea
sa din punct de vedere turistic, aspecte enumerativ dezbătute în subpunctele următoare.
a)
Localitatea are un potențial turistic în dezvoltare continuă, dar care este insuficient promovat. Orașul are
nevoie de un punct/centru de informare turistică şi un site de promovare web (în limba română şi două limbi de
circulaţie internaţională), lucru care ar spori la creşterea numărului de turişti din România şi din străinătate.
b)
Un număr mic de unităţi de cazare (un singur hotel şi o singură pensiune) şi lipsa unor campinguri amenajate;
c)
Orașul Recaş nu are amenajate şi marcate trasee cicloturistice sau alte trasee turistice;
d)
Infrastructura rutieră este deficitară, cu excepţia drumului naţional (DN 6);
e)
Lipsa unui ghid cultural care să prezinte bogata istorie, obiectivele şi frumuseţea geografică a localităţii
f)
Lipsa unui festival mare care ar putea fi un excelent promotor local;
g)
Slaba informare, motivaţia insuficientă şi lipsa de încredere a populaţiei cu privire la valorificarea
potenţialului turistic;
h)
Un alt punct slab în vederea dezvoltării turistice, dar şi economice al localităţii este lispa de exploatare a
resurselor naturale, în special a izvoarelor termale aflate pe raza orașului;
i)
Inexistenţa unor magazine cu articole de specialitate pentru turişti, care ar putea promova localitatea prin
oferta de suveniruri, pliante şi hărţi ale zonei.
j)
Formarea profesională în domeniul turismului lipseşte cu desăvârşire;
k)
Lipsa unui complex termal
l)
Lipsa unu parc de distracții.
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3.Oportunităţi
Zona colinară şi de câmpie, oferă un mediu propice dezvoltării turistice şi în strânsă legătură cu aceasta a
dezvoltării economice. Crearea unui mediu favorabil investiţilor, care să fie totodată prietenos cu mediu ar avantaja o
dezvoltare sănătoasă a localităţii şi ar pune umărul la creşterea numărului de turişti.
a)
Extinderea şi modernizarea infrastructurii rutiere, finalizarea tronsonului de autostradă Timișoara-Lugoj şi a
infrastructurii turistice;
b)
Dezvoltarea locală prin turism va contribui la creșterea economică a zonei, care este aflată în declin economic,
prin crearea de noi locuri de muncă, diversificarea economiei şi prin reducerea gradului de dependenţă faţă de
sectorul agricol.
c)
Dezvoltarea spiritului antreprenorial şi a sectorului IMM;
d)
Creşterea investiţilor autohtone, dar şi atragerea de investitori naţionali şi străini;
e)
Creşterea interesului pentru agricultură ecologică şi dezvoltarea agroturismului;
f)
Extinderea şi mărirea spiritului asociativ, prin crearea de gupuri de producători şi a altor forme de asociere în
vederea dezvoltării economice;
g)
Creşterea interesului pentru investiţiile care au ca scop protecţia mediului şi pentru organizaţiile non-guvernamentale care au acelaşi scop;
h)
Atragerea de fonduri prin crearea de proiecte finanţate de Uniunea Europeană;
i)
Crearea de noi unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni agroturistice, bungalouri, locuri camping);
j)
Diversitatea etno-culturală sporeşte atracţia pentru turiştii străini;
k)
Calificarea şi dezvoltarea profesională a locuitorilor, prin proiecte cu finanțare națională şi europeană, care
poate oferi personal cu o înaltă calificare din punct de vedere turistic;
l)
Iniţierea unui Grup de Acţiune Locală „Colinele Recaş” care va avea sediul pe teritoriul localităţii;
m)
Dezvoltarea unei reţele de comunicaţii instituţională şi antreprenorială;
n)
Dezvoltarea imaginii localităţii, a monumentelor şi a obiectivelor acestora;
o)
Situarea la 20 km de Aeroportul Henry Coandă Timișoară, care oferă din ce în ce mai multe destinaţii internaţionale;
p)
Avantajele unei clime temperate oferă posibilităţi de a atrage turişti în toate anotimpurile;
4.
a)
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Amenințări
Incapacitatea de finanţare din bugetul local a tuturor proiectelor propuse;

b)
Lipsa unei strânse colaborari între mediul privat şi mediul public;
c)
Inconsecvența agenților economici în desfășurarea activităților economice propuse (ex: structuri economice
aflate în reorganizare);
d)
Migrarea în masă, atât a forței de muncă specializate cât şi a celei necalificate spre centrul urban Timişoara;
e)
Lipsa unei consistențe urbanistice din punct de vedere estetic şi funcţional (numeroase case/vile nefinalizate
acaparează frontul stradal principal al Recaşului, prejudiciind atât imaginea de ansamblu cât şi funcționalitatea efectivă a turismului);
f)
Traficul intens desfășurat pe artera principală reprezintă un factor nefavorabil atât din punct de vedere al
poluării fonice cât şi a poluării cu emisii CO2;
g)
Amânarea finalizării tronsonului de autostradă A1 Timişoara - Lugoj;
h)
Imaginea deficitară pe care localitatea Recaş o are în mediul online şi insuficienta promovare a acesteia ca
atracţie turistică;
i)
Neincluziunea urbei în parteneriate turistice favorabile cu alți actori ai turismului din afara UAT-ului, dar şi
din interiorul acestuia (un traseu al hergheliilor din țară sau unul al marilor producatori de vin);
j)
Creșterea numărului de persoane care necesită asistență socială (imbătrânirea mediei de vârstă);
k)
Lipsa fondurilor publice repartizate organizării de evenimente culturale, fapt care atrage după sine şi scăderea
drastică a interesului societăţii civile pentru astfel de evenimente;
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1.Prezentare generală a obiectivelor şi a scopului propus.
Prin aderarea României la Uniunea Europeană, actualul context politic de dezvoltare comunitară necesită o
raliere la cerinţele uniunii printr-o planificare bine structurată a fiecărei strategii de dezvoltare locală, menite să
reflecte situaţia actuală, precum şi viziunea viitoare a unei localităţi, a unui judeţ sau a ţării.
Având în vedere uriaşul potenţial turistic şi nevoia de a exploata acest potenţial, orașul Recaş susţine necesitatea unei strategii de dezvoltare turistice, care are ca obiectiv general dezvoltarea unui segment, actualmente deficitar, prin elaborarea de noi proiecte turistice. Diversificarea şi creşterea calitativă a serviciilor turistice se alătură în
subsidiar obiectivului principal, pe langă crearea de noi unităţi de cazare şi totodată, de atragerea un număr tot mai
mare de turişti din România şi din străinătate.
Strategia de dezvoltare turistică a orașului Recaş a fost elaborată spre a oferi administraţiei publice locale un
instrument metodologic clar, care să stea la baza implementării tuturor proiectelor care au ca scop final dezvoltarea
turistică şi economică a localităţi. Dezvoltarea durabilă a turismului este principalul fundament care stă la baza
prezentului proiect, alături de principiul administraţiei publice eficente şi a competitivităţii.
În perioada de elaborare a Strategiei s-a ţinut seama de opinia cetăţenilor, ca urmare a analizei chestionarelor
completate de către aceştia şi prin consultări cu toţi actorii locali care au o influenţă majoră asupra turismului local.
Procesul participativ a oferit ocazia fiecărui actor local de a-şi exprima părerea şi de a veni cu noi idei legate de
perspectiva dezvoltări durabile a societăţii recăşene.
Principalul scop, cum aminteam şi în rândurile de mai sus, este de a dezvolta turistic şi economic Orașul
Recaş şi are ca subramuri principale creşterea numărului de unităţi de cazare, a numărului turiştilor care vizitează
localitatea, crearea de noi locuri de muncă, de noi locuri de agrement, exploatarea izvoarelor termale aflate pe raza
localităţii,
promovarea pe plan naţional şi internaţional prin realizarea unei mărci autentice alături de o marcă deja consacrată
cum sunt Cramele Recaş şi Cramele Petro Vaselo, care momentan reprezintă cei mai mari ambasadori ai localităţii şi
chiar ai Banatului.
Varietatea de posibilităţi oferite de amplasamentul geografic al unităţii administrativ teritoriale ne oferă şansa
de a contribui cu succes la îndeplinirea scopului propus prin implementare minuţioasă a prezentei strategii şi ne conferă speranţa că ţelul principal al acesteia, şi anume, de a include Orașul Recaş pe lista Staţiunilor Turistice de Interes
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Local, se va finaliza în anii următori.
O eficentă dezvoltare a turismului aduce multiple beneficii acestei zone, aflate în declin economic, precum
crearea unei baze economice solide, sprijinirea serviciilor publice şi a infrastructurii de transport, sectorul agricol, cel
artizanal, protejarea patrimoniului cultural şi duce la o creștere durabilă a centrului urban Recaş şi a satelor ce aparţin
de acesta. Totodată, îmbunătăţirea infrastructurii zonelor turistice şi a serviciilor conexe, va determina creșterea
numărului de salariați, dar și creşterea calității, la standarde europene, a condiţiilor de practicare a turismului.
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE
TURISTICĂ A ORAȘULUI RECAȘ
2015 - 2020

CAPITOLUL IV:
PREZENTAREA PROIECTELOR TURISTICE
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1.Proiecte propuse pentru perioada 2015-2020
Proiectele avute în vedere de administraţia locală, pentru perioada următoare, sunt concepute de aşa natură
încât să dezvolte Orașul Recaş din punct de vedere turistic şi economic. Astfel în cele ce urmează am definit
proiectele care au un impact major pentru dezvoltarea turistică a localităţii.
1.1 AXA PRIORITARĂ 1
ORAȘULUI Recaş - STAŢIUNE TURISTICĂ DE INTERES LOCAL

Titlul proiectului

Recaşul „STAŢIUNE TURISTICĂ DE INTERES LOCAL”.

Scopul

Atestarea ORAȘULUI Recaş ca staţiune turistică de interes local.

Obiective

Îndeplinirea tuturor condiţiilor necesare pentru atestarea localităţii ca „Staţiune turistică de Interes
Local”, până în anul 2020.

Iniţiatori

Primăria Orașului Recaş

Procedura şi documentaţie necesară
Procedura pentru atestarea staţiunii turistice trebuie să cuprindă următoarea documente:
transmiterea unei cereri-tip către Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului (Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, denumire la data adoptării de către Guvernul României
a Hotărâre nr. 852 din 13/08/2008) potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 2 din Hotărârea nr. 852/2008 şi
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-

transmiterea documentaţiei pentru atestarea staţiunii turistice, care trebuie să cuprindă:

a)monografia turistică:
- consideraţii generale privind poziţia geografică, infrastructura, cadrul natural, cadrul socio-economic, probleme
de mediu şi factori naturali de risc;
- analiza potenţialului turistic în funcție de tipul staţiunii turistice: factorii naturali de cură, bioclimatul zonei, domeniul schiabil;
- nivelul actual de valorificare din punct de vedere turistic: structuri de primire turistice şi de agrement, informaţii
privind circulaţia turistică.
b) documentaţiile privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, avizate şi aprobate conform anexei nr. 1 la Legea nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: planul
urbanistic general şi regulamentul aferent acestuia şi planul urbanistic zonal şi regulamentul local aferent acestuia;
c) fişa staţiunii turistice, conform modelului prevăzut conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 pentru staţiunile
turistice de interes local;
Condiţii obligatori pentru atestarea ca staţiune de interes local:
- Cadrul natural, factorii naturali de cură şi calitatea mediului
- Amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanţi
- Existenţa studiilor şi documentelor care atestă prezenţa şi valoarea factorilor naturali de cură, în cazul nostru a
izvoarelor termale
- Constituirea perimetrelor de protecţie ecologică, hidrogeologică şi sanitară a factorilor naturali de cură, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
- Accesul şi drumurile spre/în staţiune
- Drum rutier modernizat şi marcat cu semne de circulaţie
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- Transport în comun între staţiunea turistică şi gara sau autogara care o deserveşte
- Utilităţi urban - edilitare
- Punct de prim ajutor şi mijloc de transport pentru urgenţe medicale
- Punct farmaceutic
- Amenajarea şi iluminarea locurilor de promenadă
- Apă curentă
- Canalizare
- Energie electrică
- Structuri de primire turistice şi de agrement Număr minim de locuri în structuri de primire turistice clasificate, din
care minimum 30% clasificate la categoriile 3-5 stele/flori, cu excepţia campingurilor
- Amenajări şi dotări pentru relaxare în aer liber şi plimbări (drumuri pietonale, locuri de promenadă)
- Terenuri de joacă pentru copii
- Informare şi promovare turistică
- Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare şi informare tipărite pe suport electronic sau web site
- Realizarea de materiale de promovare a staţiunii turistice şi a zonei
Criterii suplimentare de atestare a staţiunii turistice
- Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv vagoanele de dormit, trebuie să oprească în gara care deserveşte
staţiunea turistică
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- Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara
- Spaţii comerciale şi pentru activităţi de prestări de servicii: bancă, schimb valutar, agenţie de turism
- Săli de spectacole şi de conferinţe cu o capacitate totală egală cu minimum 40% din numărul locurilor existente în
staţiune
- Asistenţă medicală balneară, după caz, acreditată conform normelor legale în vigoare
- Dotări tehnice pentru exploatarea, protecţia şi utilizarea resurselor minerale terapeutice
- Amenajări şi dotări pentru servicii de revigorare în spaţii construite, săli pentru întreţinere (fitness)
- Parc amenajat
- Bază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, dacă este cazul
- Amenajări şi dotări pentru practicarea sporturilor (agrement nautic, tenis, fotbal etc.)
- Localităţile sau părţile de localităţi care dispun de condiţii pentru practicarea schiului trebuie să aibă amenajate cel
puţin o pârtie de schi omologată şi mijloacele de transport pe cablu corespunzătoare.
- Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive, cu caracter de repetabilitate pe bază de calendar
- Centre de informare şi promovare turistică, cu personal permanent care să deservească exclusiv centrul
- Asigurarea legăturii permanente on-line dintre structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi centrul de
informare şi promovare turistică
- Canalizare centralizată
d) studii şi documente care să argumenteze atestarea staţiunii turistice şi a specificului ei determinat de resursele
turistice de care dispune.
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Probleme identificate
- Lipsa unui Plan Urbanistic General şi a unui Plan Urbanistic Zonal;
- Lipsa unui centru de informare turistică;
- Neîndeplinirea numărului minim de unităţi de cazare necesar atestării;
- Lipsa unei pagini web de promovare şi campanie de promovare.

Soluţii
- Planul Urbanistic General şi Planul Urbanistic Zonal sunt în procedura de aprobare;
- Accesarea de fonduri europene pentru construirea unui centru de dezvoltare turistică;
- Conform cercetărilor făcute în teren şi a răspunsurilor la chestionarele distribuite, mai mulţi investitori locali au în
plan dezvoltarea de noi unităţi de cazare, unii fiind foarte aproape de a finaliza construcţile sau în procedura de
certificare (ex: Pensiunea Popas Recas, care estimează că în anul 2016 vor avea încă 20 de noi locuri de cazare, clasificate la minim 3 margarete);

Perioada de implementare
2015-2020

Finanţare/Fonduri
Bugetul local
Fonduri Europene
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Rezultate asteptate
Având în vedere potenţialul zone, atestarea ORAȘULUI Recaş ca staţiune de interes local va aduce noi investiţii
menite să dezvolte întreaga localitate, care vor crea noi locuri de muncă.
Crearea de noi locuri de agrement şi atragerea unui număr cât mai mare de turişti din Judeţul Timiş şi Regiunea
Banat cu vârste cuprinse între 50 şi 67 de ani, precum şi a celor peste 67 de ani. Totodată, acest proiect îşi propune să
atragă şi un număr mare de turişti cu vârste cuprinse între 18-50 de ani, dar publicul ţintă este reprezentat de persoanele peste 50 de ani.
1.2. AXA PRIORITARĂ 2
Înfiinţarea unui Centru de informare turistică

Titlul proiectului

CENTRU DE INFORMARE TURISTICĂ.

Scopul

Promovarea turistică a localităţii pe plan naţional şi internaţional, atât din punct de vedere al potenţialului
natural şi antropic, cât şi al infrastructurii turistice.

Obiective

Centrul de informare turistică are ca rol promovarea, îmbunătăţirea gradului de atractivitate şi transformarea
ORAȘULUI Recaş într-o destinaţie turistică de calitate pe baza patrimoniului său natural şi cultural.
Va asigura informaţiile necesare pentru turiştii care vizitează Recaşul şi transmite informaţiile solicitate celor interesaţi să viziteze zona. Oferă informaţii despre structurile de cazare şi se implică activ în organizarea de manifestări
turistice cu scop promoţional.
Crearea unei baze de date cu toate informaţile turistice din localitate şi din regiune (în acest sens va colabora
cu centre similare din alte localităţi, cu departamentele abilitate din cadrul instituţiilor publice şi a agenţilor economici).
Promovarea şi sprijinirea actorilor locali din mediul privat care joacă un rol important în dezvoltarea turistică
a localităţii.
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Iniţiatori

Primăria ORAȘULUI Recaş

Probleme identificate
Lipsa fondurilor repartizate unor astfel de proiecte.

Soluţii
Accesare de fonduri europene în vederea construirii unui Centru de informare turistică.

Perioada de implementare
2015-2020

Finanţare/Fonduri

Bugetul local şi fonduri europene.

Rezultate așteptate
- Crearea unui Centru de informare va avea un rol esenţial în dezvoltarea turistică, acesta fiind nodul de legătură

între administraţia publică locală, actorii locali din domeniul turismului şi turişti;
- Crearea de noi locuri de muncă;
- O bază statistică cu toate datele turistice necesare;
- Promovarea ORAȘULUI Recaş la nivel local, naţional şi internaţional;
- administarea şi mentenanţa unei pagini web de promovare în mediul online.
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1.3. AXA PRIORITARĂ 3

Dezvoltarea unui complex termal

Titlul proiectului

COMPLEXUL TERMAL RECAŞ

Scopul

Atragerea unui număr mare de turişti pe toată durata anului prin exploatarea resurselor termale de
care beneficiază localitatea.

Obiective

Dezvoltarea unui bazin termal împreună cu toată infrastructura aferentă are ca principal obiectiv
oferirea serviciilor de divertisment, relaxare și tratament, atragerea de noi investitori şi crearea de noi
locuri de muncă.

Iniţiatori

Primăria Orașului Recaş.

Probleme identificate

-Costul extrem de mare al unui astfel de proiect.
- Dificultatea identificării unor constructori specializaţi.

Soluţii

- Accesarea de fonduri europene;
- Atragerea de investitori alături de acest proiect;

Perioada de implementare
2015-2020
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Finanţare/Fonduri
- Bugetul Local,
- Fonduri Europene,
- Investiţii private.

Rezultate aşteptate
Conform Master planului de turism naţional gradul de ocupare al turismului balnear pe perioada de
funcţionare a locurilor de cazare este 53% şi reprezinta cel mai mare grad ocupare (litoral 45%, montan 22%, deltă
27%, orase 31%).
Proiectul îşi propune să atragă un număr mare de turişti de sfârşit de săptămână din toate localităţile din jurul
Recaşului, dar în special din Timişoara. Majoritatea clienţilor la care se adresează un bazin cu apă termală reprezintă
un segment cu vârste cuprinse între 50 şi 67 ani şi clienţi cu vârste peste 67 de ani. Din acest motiv, dezvoltarea unui
astfel de complex trebuie să ofere şi alternative de agrement pentru populaţia cu vârsta cuprinsă între 7 - 18 ani, 18 30 şi 30 - 49 de ani.
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1.4. AXA PRIORITARĂ 4

Amenajare şi marcare unor trasee cicloturistice
Titlul proiectului

TRASEE CICLOTURISTICE

Scopul
Promovarea ORAȘULUI Recaş prin cicloturisim.
Datorită numărului mare de trasee ciclistice din judeţ, cât şi a numărului mare de persoane implicate în
aceasta activitate, scopul acestui proiect îl presupune marcarea Recaşului pe harta cicloturismului naţional. Relieful
este de aşa natură încât să permită atât vizitarea zonei într-un mod activ şi plăcut, cât şi practicarea ciclismului la nivel
competiţional.
Putem spune astfel ca scopul acestui demers scindează în doua concluzii atractive din punct de vedere turistic,
şi anume:
- oferirea împătimiţilor acestui sport, traseelor pe care le aşteaptă şi
- crearea unor legături între atracţiile pe care Recaşul le are de oferit.

Obiective
Ca prim obiectiv al implementarii acestui proiect putem statua organizarea cicloturismului zonal, astfel prin
demersul de faţă administraţia locală îşi asumă răspunderea faţă de o activitate recreativă pe care multe persoane atât
din Recaş cat şi din imediata vecinatate o îndrăgesc şi o practică. Oferind o alternativa modernă de străbătut dealurile
recaşene, atat din punct de vedere al sigurantei rutiere cât şi a accesibilitatii traseului.

Iniţiatori

Primăria Orașului Recaş
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Probleme identificate

- Costuri mari
- Utilizare sezoniera
- Relativ putini prestatori de servicii de mentenanta

Soluţii

- Accesarea de fonduri europene
- Promovare locala şi regionala

Perioada de implementare
2015 -2020

Finanţare/Fonduri

- Bugetul Local
- Fonduri europene (ex: Programul Operaţional Regional, Programele Transfrontaliere România Serbia şi România - Ungaria)

Necesitatea
Acest proiect este unul care-şi gaseşte fundament în sondajele susţinute pe teren, atât între dezvoltatorii locali
importanţi (Cramele Recaş, Cramele Petro Vaselo, Glof Tite, Herghelia Herneacova, Herghelia Izvin) cât şi între
cetăţenii din circumscripţie, parerea acestora privind necesitatea unor trasee marcate de biciclete în zona fiind una
unanima.

Rezultate asteptate
Teritoriul administrativ al localităţii Recaş ofera foarte multe variante în ceea ce priveste traseele ciloturistice.
Proiectul de faţă îşi propune să crescă numărul de turişiti care poposesc pe teritoriul ORAȘULUI venind totodată,
în completarea activităţilor de agrement actuale.
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1.5. AXA PRIORITARA 5
PLATFORMĂ WEB

Titlul proiectului

PAGINĂ WEB DE PROMOVARE TURISTICĂ A ORAȘULUI RECAŞ

Scopul
Promovarea turistică a localităţii pe plan naţional şi internaţional, atât din punct de vedere al resurselor naturale şi antropice, cât şi din punct de vedere al potentialului turistic.

Obiective
Pagina web de promovare va fi administrată prin intermediul Centrului de informare turistică având un rol
esenţial în promovarea online a turismului local. Prin intermediul acestei platforme se va putea urmări şi structura
publicul ţintă şi persoanele care prezintă un interes (inclusiv zonele din care este căutat Recaşul). Va asigura informaţiile necesare pentru turiştii care vizitează Recaşul, aici fiind prezentat întreg patrimoniul natural şi cultural al
zonei, precum şi informaţii despre structurile de cazare.
Promovarea şi sprijinirea actorilor locali din mediul privat care joacă un rol important în dezvoltarea turistică a
localităţii.

Perioada de implementare
2015 - 2020.

Finanțare/Fonduri
- Bugetul local
- Fonduri europene

Rezultate așteptate

- Promovarea localității, a serviciilor turistice oferite şi a atracțiilor turistice locale
- Facilitarea relației dintre turiști şi agenții economici
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1.6. AXA PRIORITARA 6
PARC DE DISTRACȚIE

Titlul proiectului

PARC DE DISTRACȚIE

Scopul

Crearea unui punct de reper pentru jumatatea de vest a țării în ceea ce privește turismul recreativ și de divertisment.
Crearea unui număr mare de locuri de muncă.

Obiective

Realizarea unei investiții de mari dimensiuni și cu dotări specifice parcurilor de distracție.
Delimitarea și atragerea unui grup vast de turiști care pot aparține mai multor categorii turistice.
Realizarea unui aport major in ceea ce priveste crearea locurilor de munca.

Iniţiatori

Primăria Orașului Recaş și Investitori privați

Probleme identificate

-Costuri mari
- Lipsa experților în acest domeniu
- Costuri de mentenanță

Soluții
-

crearea unui parteneriat public privat
absorbtia de fonduri naționale, europene și internaționale

Necesitate
-

70

O suprafață de teren care să fie în jurul a 30 de hectare
Pregărirea unui poriect si a unei teme pentru respectiva investiție
Dotarea cu echipamente specializate

-

Promovare adecvată

Perioada de implementare
2015 - 2020.

Finanțare/Fonduri

- Bugetul local
- Fonduri europene
- Investitii private
- Promovarea proiectului prin colaborarea cu Municipiul Timișoara si alte UAT-uri

Rezultate asteptate

- Promovarea localitatii, si punerea in valoare a atributelor infrastructurii locale.
- Cresterea majora a potentialului de cumparare si a cererii pentru serviciile locale prin cresterea influxului de turisti in zona.
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CONCLUZII
Strategia de dezvoltare turistică a oraşului Recaş reprezintă un document de lucru al autorităţilor locale
recăşene având un caracter prospectiv care urmăreşte dezvoltarea sustenabilă a localităţii din punct de vedere turistic
şi economic.
Prezenta strategie propune şi urmăreşte implementarea uni set de proiecte care au orizonturi diferite de
realizare, unele imediate, altele în viitorul apropiat sau mai îndepărtat. Ele pot fi nuanţate şi amendate, completate cu
altele sau chiar anulate dacă mediul dinamic al realităţii viitoare va genera alte perspective şi împrejurări, dar reprezintă un punct de reper care permite o permanentă evaluare obiectivelor strategice propuse.
Aceste proiecte au ca şi scop dezvoltarea şi promovarea oraşului, ducând la o creştere substanţiala a numărului
de turişti, a locurilor de muncă nou create şi a veniturilor aduse bugetulului local.
Îndeplinirea obiectivului strategic general se va realiza printr-o bună colaborare dintre mediul public şi mediul privat, colaborare va asigura un mecanism viabil care va funcţiona în interesul comun al oraşului, precum şi crearea de
noi perspective investiţionale şi .
Strategia şi documentele aferente prezente şi viitoare sunt considerate de domeniul public şi vor fi puse la
dispoziţia societăţii civile.
Exploatarea potențialului turistic natural și antropic reprezintă o oportunitate care stă la baza prentului
document strategic şi care prin dezvoltarea durabilă şi sustenabilă a obiectivelor propuse va închega bazele unui noi
politici locale de odrăslire acestui segment cu un potenţial enorm şi anume, TURISMUL.
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