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ANALIZA NEVOILOR ŞI POTENŢIALULUI PE SECTOARE DE ACTIVITATE ŞI PE DOMENII
I. Domeniul SOCIAL
Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 1. CULTURĂ ŞI TRADIŢIE
Resurse umane

-

3 cămine culturale: 1 Cămin Cultural în centrul satului Bîrgăuani, 1 Cămin Cultural în Vlădiceni şi un Cămin

Cultural în satul Hârtop; însă căminele culturale din Vlădiceni și Hârtop sunt nefuncționale.

 1 bibliotecă în locaţie proprie.
2 culte: 70% dintre locuitorii comunei sunt ortodocşi şi 30% sunt catolici;

10 biserici ortodoxe cu 10 preoţi şi 3 biserici catolice cu 2 preoţi.

Monumente de arhitectură:

Resurse
Resurse materiale
existente

Alte forme

▪ Biserica ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din satul Bălăneşti, construită în anul 1763, ctitor Constantin
Rosseti Bălăneşti;
Monumente memoriale:
 Aşezare - cultura Cucuteni şi a bronzului, pe dealul Căşăriei, la 3km N-E de satul Bîrgăuani;
 Aşezare – cultura Cucuteni, pe dealul Nedeea la 1 km E de satul Ghelăieşti, extravilan;
 Aşezare sec. II şi necropolă medievală, în vatra satului Ghelăieşti, pe teren agricol, intravilan;
 Aşezare – sec. II-III, V-VI, XV-XVI, pe dealul Davidului lângă satul Homiceni, în extravilan;
 Aşezare – sec. II-III, VI-VII, la „Cânechişte”, la 300 m N-E de satul Vlădiceni, în extravilan;
 Situl arheologic de la Vladiceni, punct La Canechiste din Sat Vladiceni;
 Situl arheologic de la Ghelaiesti, punct Dealul Nedeea din Sat Ghelaiesti;
 Situl arheologic de la Bargauani, Dealul Cosariei la N-V de scoala generala din Sat Bargauani;
 Necropolă sec. V-IV la Bâtca Vlădiceni, la 3 km N-V de satul Vlădiceni, extravilan
 Monumente istorice:
▪ Obeliscul eroilor închinat eroilor din Războiul de Independenţă din anul 1877 din satul Baratca, cu autor
necunoscut.
Ziua comunei s-a stabilit a fi la data de 23 Iulie – a doua zi după Hramul bisericii catolice „Foca”
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Necesităţi:

Comuna Bîrgăuani, judeţul Neamţ

 Conservarea ruinelor; includerea acestora in circuitul judeţean;
 Înfiinţare O.N.G. la Biserică;
 Studiu de Fezabilitate pentru reabilitarea bibliotecii comunale: mobilier, dotări, înnoirea fondului de
carte;
 Studiu de Fezabilitate pentru reabilitarea căminelor culturale situate în comuna Bîrgăuani;
 Dotarea CC cu sală de internet, sală de şedinţe, sală de festivităţi;
 Program cultural – de ziua comunei Bîrgăuani;
 Înfiinţare bibliotecă şi punct de informare în cadrul căminelor culturale;
 Întreţinerea monumentelor istorice;
 Program cultural pentru veterani;
 Implicarea cultelor în dezvoltarea vieţii spirituale şi sociale a localităţii.

Mijloace
de
realizare

Materiale

Organizarea mai judicioasă a spaţiilor din Căminul Cultural

Financiare

Resurse bugetare (cum ar fi fondul Ministerului Culturii pentru reabilitarea căminelor culturale din mediul rural)
Resurse atrase (Identificarea de actori locali care să investească)
Resurse locale

Umane
Observaţii

Activităţile culturale pot crea o relansare a specificului local al comunei

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 2. ARTĂ
Resurse umane
Resurse
Resurse materiale
existente
Alte forme
Necesităţi:
Materiale
Mijloace
de
Financiare
realizare
Umane
Observaţii

Nu există o tradiţie locală în domeniul artei ca atare sau a artei populare;
Se întrevede o perspectivă de dezvoltare redusă a sectorului în perioada următoare
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Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 3. EDUCAŢIE
Resurse umane

Resurse Resurse materiale
existente

Alte forme

Necesităţi:

Materiale
Mijloace
de
realizare

Financiare
Umane
Observaţii

43 cadre didactice
 4 grădinițe amplasate în incinta şcolilor, fiecare având câte 1 sală de clasă;
 4 școli primare, clasele I-IV, 9 săli de clasă în care se fac ore simultan;
 1 școală gimnazială, clasele I-VIII, 10 săli de clasă;
În anul 2008, prin Banca Mondială au fost derulate 3 proiecte, în parteneriat cu, Consiliul Local și
Inspectoratul Şcolar Neamț, prin care a avut loc reabilitarea şi modernizarea unităților de învățământ de pe raza
comunei. Acestea au fost renovate cu parchet și geam termopan, au fost dotate cu centrală termică și rețea de
alimentare cu apă potabilă. De asemenea, școala cu clasele I-VIII a fost dotată cu laborator IT (acces internet si
calculatoare).
 Şcolile sunt dotate cu laboratoare;
 Există spaţiu pentru teren de sport la școală gimnazială, clasele I-VIII;
Potrivit datelor obținute, sunt cuprinşi în învăţământ 460 copii dintre care 60 la grădiniţă,
150 elevi clasele I-IV, 250 elevi clasele V- VIII,
 Completarea dotarilor IT şi utilarea şcolilor;
 Utilarea şi completarea dotărilor pentru laboratoarele existente în şcoli: laborator de informatică, laborator
de fizică şi de geografie;
 Studiu de Fezabilitate pentru construcţie săli de sport și amenajarea terenului de sport de la școala I-VIII
din satul Bârgăuani;
 Studiu de fezabilitate pentru reabilitarea celor 4 grădiniţe existente în comună şi utilarea lor;
 Reabilitarea şi îmbogăţirea fondului de carte al bibliotecii;
 Achiziţionarea unui microbuz pentru transportul elevilor.
 Desfăşurarea în mod sistematic a unor programe privind formarea comportamentului şi a deprinderilor faţă
de mediu în grădiniţe şi şcoli; conştientizarea cadrelor didactice în ceea ce priveşte influenţa şi rolul de
formator.
Adoptarea materialelor de construcţii moderne cu calităţi termice deosebite
Resurse bugetare,
Resurse atrase
Resurse locale
Colectivele Şcolilor din comuna Bîrgăuani
Sistemul educativ local trebuie să devină principala sursă de competenţe profesionale pentru mediul rural
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Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 4. ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Resurse
existente

Resurse umane
Resurse materiale
Alte forme

Necesităţi:

Mijloace
de
realizare

Materiale
Financiare
Umane
Observaţii

 1 asistent social + 2 asistenți comunitari
18 asistenţi personali(16 pentru adulţi; 2 pentru copii)
100 de familii care beneficiază de legea 416/2001;
 Există o asociație neguvernamentală la Bălănești, comuna Bârgăuani
 Acreditarea serviciului de asistenta sociala din cadrul primăriei;
 Proiect de asistare socială a mamelor singure;
 Consiliere psihologică pentru copiii abandonaţi/lăsaţi în grija altor persoane din cadrul ori din afara
familiei;
 Înfiinţarea unui centru de zi şi permanent pentru bătrâni;
 Înfiinţarea unei cantine sociale;
 Studiu de Fezabilitate pentru construcţia unui centru de zi pentru persoane defavorizate, pentru
persoanele cu un nivel scăzut de trai;
 Înfiinţare post de psiholog şi personal specializat în vederea consilierii persoanelor cu probleme (
mame singure-familii monoparentale; persoane care consumă alcool şi alte persoane aflate în
dificultate;
 Înfiinţare posturi de asistent social;
 Înfiinţare cabinet pentru asistenţă comunitară;
 Organizarea unui serviciu de asistenţă la domiciliu;
 Organizarea unui program de asistare socială a şomerilor;
 Organizarea unor campanii de conştientizare a populaţiei cu privire la necesitatea serviciilor de
asistenţă socială;
Resurse bugetare
Resurse atrase (potenţiali actori locali - parohii, ONG-uri, etc.- care să preia administrarea acestor servicii)
Asistenţi sociali
Programul are şanse de aplicare datorită nivelului de trai redus din comuna Bârgăuani
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Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 5. SĂNĂTATE
2 medici + 2 persoane -cadre medii sanitare;
1 stomatolog
1 medic veterinar
 2 DISPENSARE : 1 dispensar în satul Bălăneşti care nu are dotările necesare şi 1 dispensar în satul
Resurse
reşedinţă de comună Bîrgăuani dotat cu două cabinete medicale de medicină generală;
existente
Resurse materiale
 1 cabinet stomatologic;
 1 farmacie umană;
 1 dispensar veterinar;
Alte forme
În comună sunt înregistrate 36 de persoane bolnavi gr I
 Studiu de Fezabilitate pentru reabilitare dispensar, dotarea şi utilarea acestuia la standarde europene;
 Achiziţionare unei ambulanţe;
 Angajarea unui medic pentru satul Talpa;
 Studiu de fezabilitate pentru reabilitare cabinet stomatologic;
 Studiu de Fezabilitate pentru modernizare cabinet veterinar;
Necesităţi:
 Studiu de Fezabilitate pentru construcţie-înfiinţare farmacie veterinară;
 Înfiinţarea unui serviciu social pentru persoanele cu boli incurabile;
 Studiu în vederea stabilirii calităţii apelor de la sursele de apă subterane şi de suprafaţă de pe teritoriul
comunei, întrucât există nitriţi şi nitraţi în apa potabilă;
 Program complex de asigurare a securităţii umane faţă de expunerea la riscul de îmbolnăvire;
Materiale
Baza materială actuală
Mijloace
de
Financiare
Fonduri publice, fonduri atrase
realizare
Umane
Personal de specialitate
Observaţii
Politica de sănătate umană constituie una din priorităţile importante ale Uniunii Europene
Resurse umane

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 6. ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ
Resurse
existente

Resurse umane
Resurse materiale

4 persoane: un şef de post cu 3 agenţi de poliţie
Există sediu de poliţie dar este impropriu pentru a putea desfăşura activităţile;
1 Maşina de poliţie
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Există plan de acţiune pentru apărare civilă aprobat (calamităţi: inundaţii, cutremur, alunecări de teren, etc.)
Infracţionalitatea scăzută
Există campanii de educare a populaţiei în spiritul respectării legii
 Construcţie şi dotare sediu nou de Poliţie;
 Achiziţionare maşină de pompieri şi/sau în colaborare cu localităţile învecinate (pe raza comunei
Bîrgăuani s-au constatat aproximativ cinci incendii pe săptămână);
 Achiziţionare încă 1 vehicul de poliţie propriu;
 Organizarea sistemului de pază comunală şi obştească - angajare 4 paznici;
 Înfiinţarea sistemului de pază a ţarinelor;
 Înființare Poliție Locală – 7 posturi pentru angajare;
 Campanii de educaţie a populaţiei în spiritul respectării legii;
Fonduri bugetare
Personal de specialitate format dintre localnici sau atras
Siguranţa publică devine o prioritate locală importantă legată de frecvenţa tot mai ridicată a fenomenelor naturale

Alte forme

Necesităţi:

Mijloace
de
realizare

Comuna Bîrgăuani, judeţul Neamţ

Materiale
Financiare
Umane
Observaţii

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 7. CONDIŢII DE LOCUIT
Resurse umane
Resurse materiale
Resurse
existente
Alte forme

Necesităţi:
Mijloace
de
realizare

Materiale
Financiare
Umane

Populaţia comunei – 4020 locuitori din care 3437cu domiciliul stabil în comuna Bîrgăuani (conform recensământului
populației și al locuințelor 2011)
 1518 locuinţe, cu un număr mediu de 3 camere şi o suprafaţă locuibilă de 60 mp;
 Materiale de construcţie: 70 % chirpici; 30% lemn, boltari, cărămidă, BCA
 Număr nivele: 1 nivel 98 %; 2 nivele 2 %
Din cele 1518 gospodării 13 sunt ale cultelor și 10 de stat
Toate gospodăriile includ anexe și sunt racordate la rețeaua electrică
125 de gospodării sunt racordate la rețeaua de alimentare cu apă potabilă
Încălzirea se face cu sobe
Există aprox. 10 gospodării în locuințe insalubre
 Aplicarea Codului construcţiilor privind locuinţele (reabilitarea celor vechi şi construirea altora noi);
 Acţiune educativă de conştientizare a locuitorilor cu privire la exigenţele condiţiilor de locuit;
 Promovarea unei politici de urbanism moderne;
Fonduri proprii şi Fonduri bugetare
Forţă de muncă calificată, plecată în străinătate sau disponibilă pe plan local
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Observaţii
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Este necesară o campanie de conştientizare a populaţiei cu privire la necesitatea creării unor condiţii de locuit la
standarde înalte de confort

II. Domeniul ECONOMIC
Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 8. INDUSTRIE
Resurse
umane
Resurse
materiale
Resurse
existente
Alte forme

Necesităţi:
Materiale
Mijloace
de
Financiare
realizare
Umane
Observaţii

100 populaţie activă şi salariată în domenii non-agricole
Profilul economic al comunei Bîrgăuani este în principal agricol. În mod secundar există câteva activităţi de tip
industrial cu dimensiuni restrânse.
În extravilan există două sonde pentru extragerea gazelor naturale (lângă Bîrgăuani şi Certineni) şi tot pe teritoriul
comunei trece conducta magistrală de gaze naturale.
Nu există alte activităţi industriale
 Promovarea spiritului antreprenorial pentru dezvoltarea unor activităţi de producţie pentru valorificarea
resurselor locale;
 Fixarea prin PUZ a unei zone de intravilan destinate amplasamentelor industriale; asigurarea cu utilităţi şi
căi de acces;
Atragerea de surse financiare din fonduri publice sau fonduri private
Continuarea studiilor de către absolvenţii şcolii
-

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 9. AGRICULTURĂ
Resurse
Resurse umane
existente

Locuitorii comunei Bîrgăuani
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Resurse
materiale

Alte forme

Necesităţi:

cai
170

Comuna Bîrgăuani, judeţul Neamţ

 7088,17 ha teren agricol din care: 6526 ha teren arabil + pășuni, 562,17 ha construcții
 Total teren intravilan 1086,2748 ha
 Total teren extravilan 6001,8952 ha
bovine
ovine
porcine
caprine
păsări
350
500
900
120
2500
 Livezi şi pepiniere pomicole: 108 ha, din care 70 ha livezi și 38 ha pepiniere pomicole la Lateș;
 Suprafaţă luciu de apă 120 ha; patru lacuri: două lacuri la Bălăneşti, un lac la Lateș şi un lac la Dârloaia;
 Există două pâraie: Valea Neagră în zona Talpa şi Valea Mare în zona Bălăneşti;
 Alunecări de teren: 3,81 ha „sub mal” Bîrgăuani teren neconstruit; sat Vlădiceni - 250 ha, soluri
neproductive. S-au luat măsuri pentru reducerea riscurilor, prin plantarea de salcâmi.
 Reabilitare-amenajări pentru pescuit şi acvacultură;
 Regularizare Valea Mare 5 km;
 Ameliorarea terenurilor degradate din comună;
 Înfiinţare centru de predare a produselor din carne şi lapte – domeniul zootehnie;
 Înfiinţare ferme de porcine; ferme de oi; ferme de vite;
 Reabilitare păşuni şi fâneţe;
 Stabilizare terenuri expuse la alunecări;
 Înfiinţare a 2 secţii de reparaţii maşini agricole;
 Promovarea unei politici agricole care să conducă la performanţă şi la valorificarea biomasei
(nealimentar);
 Promovarea unei politici adecvate în domeniul resurselor umane care lucrează în agricultură;
 Dezvoltarea unor interfeţe de preluare a recoltelor agricole pentru valorificare: centre de predare;
 Promovarea unei politici de mecanizare a agriculturii;
 Organizarea de exploataţii agricole pentru culturi performante.

Materiale
Mijloace
de
realizare

Financiare
Umane

Observaţii

Surse proprii,
Surse publice,
Surse atrase
Măsurile Programului Naţional de Dezvoltare Rurală; Programul Operaţional Sectorial Agricultură şi Dezvoltare Rurală
Calificarea persoanelor care lucrează în agricultură
Agricultura va rămâne activitatea de bază pentru dezvoltarea economică a comunei, dar trebuie să devină performantă
printr-o abordare managerială modernă
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Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 10. SILVICULTURĂ
Resurse umane
Resurse
Resurse materiale
existente
Alte forme
Necesităţi:
Materiale
Mijloace
de
realizare

Financiare
Umane
Observaţii

Personalul silvic, doi vânători
350 ha de pădure, din care 300 hectare pădure sunt la particulari iar restul de 50 hectare sunt la Ocolul Silvic
 Realizarea unor culturi de specii silvice cu creştere rapidă pentru valorificare energetică;
 Lucrări de împădurire;
 Stabilizare terenuri cu împăduriri;
Terenuri improprii practicării agriculturii sau predispuse la alunecări
Programul Operaţional Sectorial pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, PNDR
Formarea resurselor umane specializate
Factori favorabili:
● Politica naţională în domeniul Silviculturii (echilibrare ecologică, culturi mozaic)
● Politica naţională în domeniul energeticii (arbori cu ritm rapid de creştere pentru valorificare energetică)

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 11. COMERŢ ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
Resurse umane
Resurse
Resurse materiale
existente
Alte forme
Necesităţi:
Mijloace
de
realizare

Materiale
Financiare
Umane
Observaţii

Întreprinzătorii privați de pe raza comunei
5 unități economice în domeniul comerț și alimentație publică
> Alinierea la standardele aprobate a activităţilor comerciale;
> Înfiinţarea unor spaţii comerciale de alimentaţie publică de tip supermarket
Resurse private, Resurse atrase
Risc: regimul sever al condiţiilor de comercializare a produselor alimentare impun cheltuieli ridicate pentru investiţii
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Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 12. SERVICII
Resurse umane

1 Poștă,
1 Farmacie umană;
Servicii medicale;
1 cabinet de asistență veterinară;
Unități comerciale – magazine mixte

Resurse
Resurse materiale
existente
Alte forme

Necesităţi:

Mijloace
de
realizare

Materiale
Financiare
Umane
Observaţii










-

SUPERMARKET;
servicii bancare; cabinet notarial;
înfiinţare secţii pentru reparaţii utilaje agricole;
farmacie veterinară şi umană;
service reparaţii auto, electrocasnice şi electronice; frizerie – coafor; cizmărie; croitorie;
fabrică de prelucrare a laptelui;
brutărie;
punct de informare a populaţiei cu privire la legislaţia europeană.

Dotări adecvate pentru servicii de performanţă
Resurse private, Resurse atrase
Tineri care se pot califica în scopul desfăşurării unor activităţi în domeniul serviciilor
Promovarea unei politici de asociere a întreprinzătorilor locali şi atraşi pentru dezvoltarea unor activităţi economice în
domeniul serviciilor

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 13. (AGRO)TURISM
Resurse umane
Resurse
Resurse materiale
existente
Alte forme
Necesităţi:
Mijloace

Materiale

Nu există o concepţie în valorificare prin agro-turism a potenţialului local
Valorificarea zonei cu potenţial turistic; înfiinţarea unor pensiuni care să includă şi iazurile pentru pescuit
amator;
Zone ale comunei care pot fi amenajate pentru agro-turism
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de
realizare

Financiare
Umane
Observaţii

Comuna Bîrgăuani, judeţul Neamţ
Resurse private, Resurse atrase
Întreprinzători, oameni de afaceri

Promovarea unei politici de încurajare a activităţilor de interes turistic în asociere cu alte activităţi care pot căpăta
specific local

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 14. CONSTRUCŢII
Resurse umane
Resurse
Resurse materiale
existente
Alte forme
Necesităţi:

Mijloace
de
realizare

Materiale
Financiare
Umane
Observaţii

100 de persoane lucrează în industrie și în construcţii
> Înfiinţarea unor activităţi generatoare de venituri cu specializare în construcţii şi amenajări funciare;
> Organizarea unor cursuri de calificare şi specializare pentru activităţi de construcţii: pietrari, fierari, betonişti, zidari,
zugravi, tâmplari, dulgheri etc.;
Materiale de construcţii, gospodăriile populaţiei
Resurse private, Resurse atrase
Personal calificat în meserii de construcţii. Întreprinzători care doresc să înceapă o afacere în construcţii
-
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III. Domeniul URBANISM
Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 15. MANAGEMENTUL TERITORIULUI
Resurse umane
Resurse Resurse materiale
existente
Alte forme

Necesităţi:

Materiale
Mijloace
de
realizare

Financiare
Umane
Observaţii

Responsabilul pe urbanism, primarul, secretarul; cei 4020 locuitori ai comunei
Cele 7527,23 ha ale comunei
Este început studiul şi cercetarea privind zonarea teritoriului
 Crearea unei mentalităţi de abordare a vieţii sociale şi economice locale în care teritoriul constituie o resursă;
 Studii şi cercetări privind zonarea teritoriului pe criterii de potenţial economic, social, ecologic, tehnologic şi
crearea conceptelor necesare de valorificare a acestui potenţial - completare, finalizare;
 Definitivarea reconstituirii proprietăţii asupra terenurilor şi clădirilor;
 Adoptarea unui concept european de organizare teritorială pentru îmbunătăţirea condiţiilor de dezvoltare
urbană;
Întreg teritoriul comunei
Resurse bugetare, resurse atrase
Acces la consultanţa de specialitate pentru realizarea obiectivului
Managementul teritoriului diferă de amenajarea teritoriului

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 16. PUG ŞI PUZ
Resurse umane
Resurse
Resurse materiale
existente
Alte forme
Necesităţi:
Materiale
Mijloace
de
Financiare
realizare
Umane
Observaţii

Există PUG şi PUZ
 Reactualizarea PUG şi PUZ cu includerea tuturor menţiunilor impuse de dezvoltarea locală
Fonduri locale
Acces la consultanţă de specialitate
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Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 17. AMENAJAREA TERITORIULUI
Resurse
existente

Resurse umane
Resurse materiale
Alte forme

Necesităţi:

Materiale
Mijloace
de
realizare

Financiare
Umane
Observaţii

Disponibilitatea celor 4020 de locuitori de a participa la activităţile de amenajare a teritoriului
Cele 7527,23 ha ale comunei
Alunecări de teren: 3,81 ha „sub mal” Bîrgăuani teren neconstruit; sat Vlădiceni - 250 ha, soluri
neproductive





Stabilizare terenuri expuse la alunecări;
Regularizarea şi consolidarea malurilor;
Zonarea terenurilor agricole pentru adaptare la sisteme moderne de valorificare şi asigurare acces;
Constituirea şi actualizarea permanentă a unei baze de date privind situaţia teritoriului;
Încurajarea dezvoltării unor activităţi economice locale pentru amenajări şi întreţinere
Fonduri private, fonduri atrase
Crearea de locuri de muncă pentru populaţia activă locală pentru lucrări de amenajare

Promovarea unei politici de amenajare şi creare a unor premise de dezvoltare locală pe principii durabile
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IV.Domeniul MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 18. CALITATEA MEDIULUI (APĂ, AER, SOL)
Resurse umane
Resurse
Resurse materiale
existente
Alte forme

Necesităţi:

Mijloace
de
realizare

Materiale
Financiare
Umane
Observaţii

Locuitorii comunei nu sunt expuşi la poluare sau generatori de poluare
Terenuri agricole şi tehnologiile de întreţinere a culturilor
Gospodăriile populaţiei, dejecţiile animaliere, şoseaua
Apă infestată cu nitriţi şi nitraţi, fosfaţi şi germeni patogeni
Un procent foarte mic din totalul locuinţelor deţin instalaţii pentru apă realizate din surse proprii
 Identificarea surselor de poluare şi a stadiului de afectare a mediului înconjurător;
 Monitorizarea calităţii, luarea unor măsuri de protecţie care vizează starea de confort şi sănătate a
populaţiei;
 Educaţia ecologică trebuie promovată la toate nivelele de administrare şi de vârstă;
 Formarea comportamentului şi a deprinderilor faţă de mediu trebuie să înceapă şi să se desfăşoare în
mod sistematic în grădiniţe şi şcoli;
 Monitorizarea gradului de poluare a aerului, proiect privind identificarea durităţii apei ( prezintă nitriţi şi
nitraţi în cantităţi considerabile), solului;
 Soluţii de stopare a poluării şi de restaurare ecologică;
 Program de restructurare a activităţilor gospodăreşti pentru eliminarea surselor de poluare a aerului,
apei şi solului;
 Program de conştientizare a populaţiei comunei asupra riscurilor de expunere la poluare şi a măsurilor
de evitare a poluării mediului înconjurător;
 Organizarea societăţii civile pentru promovarea conceptelor ecologice
Depoluare naturală (macrofite)
Resurse publice, resurse atrase
Reprezentanţii societăţii civile, personal specializat pentru aplicarea proiectelor
Este necesară o politică ecologică intensivă pentru: stoparea poluării, crearea condiţiilor pentru desfăşurarea unor
activităţi economice ecologice, asigurarea confortului unei vieţi în mediu curat fără expunere la riscuri de poluare
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Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 19. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII UMANE

Resurse umane
Resurse
existente

Populaţia comunei grupată pe categorii de vârstă
0 - 14 ani
15 - 39 ani
40 - 60 ani
460
545
1286

peste 60 ani
1729

2 medici de medicină generală
Resurse materiale
Alte forme

Necesităţi:

Mijloace
de
realizare

Vârstă
Număr

Materiale
Financiare
Umane
Observaţii

2 dispensare umane
2 asistenti comunitari
 Program de conştientizare a populaţiei cu privire la expunerea agenţi nocivi în diferite situaţii şi
necesitatea unor măsuri drastice de protejare;
 Construirea unui staţionar pentru supravegherea stării de sănătate ;
 Modernizarea dispensarelor pentru asigurarea serviciilor de sănătate la standarde înalte;
 Program de educare a populaţiei pentru adoptarea unui mod de viaţă sănătos;
 Monitorizarea unor factori de risc pentru sănătatea umană: poluare chimică, zgomot, stres;
 Organizarea societăţii civile pentru promovarea conceptelor moderne de sănătate umană;
Clădiri şi mijloace de comunicare şi transfer de cunoştinţe
Resurse publice, resurse atrase, resurse private
Specialişti şi voluntari
Focalizarea politicii administraţiei publice pe satisfacerea nevoilor umane

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 20. UTILIZAREA DURABILĂ A RESURSELOR NATURALE
Resurse umane
Resurse
Resurse materiale
existente
Alte forme

Necesităţi:

 Participare la un proiect zonal integrat de valorificare durabilă a resurselor naturale;
 Desfăşurarea unei campanii de conştientizare a populaţiei cu privire la gestionarea durabilă a
resurselor locale;
 Promovarea unei politici de încurajare a activităţilor de exploatare a resurselor regenerabile;
 Proiect de educare şi transfer de cunoştinţe cu privire la conceptul de dezvoltare durabilă şi a
raportului nevoi/ resurse;
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Mijloace
de
realizare
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Materiale

Mijloace moderne de conducere şi control al proceselor

Financiare

Resurse publice, resurse atrase, resurse private

Umane
Observaţii

Proprietarii de pământ de pe raza comunei pentru resursele solului
Oportunitatea valorificării potenţialului sectorului este o prioritate a Strategiei Europene

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 21. MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEŞEURILOR
Resurse umane
Resurse materiale
Resurse
existente

Alte forme

Necesităţi:

Mijloace
de
realizare

Materiale
Financiare
Umane
Observaţii

Persoanele incluse în programul de ajutor social
Baza tehnică a comunei
Există serviciu externalizat de colectare a deşeurilor;
 Tendinţe de depozitare neorganizată de deşeurilor solide post-utilizare, gunoiul se reciclează în sistem propriu;
 Arderea poluantă a unor materiale post-utilizare: mase plastice, cauciuc, textile sintetice
 Activităţi de educare a populaţiei cu privire la necesitatea şi modul de gestionare a deşeurilor
menajere solide, încheierea contractelor pentru achiziţionarea pubelelor;
 Achiziţionare maşină de compactat ori de sortat gunoiul;
 Construirea unei platforme pentru depozitarea gunoiului animal şi utilizarea sa ulterioară în
agricultura ecologică;
 Participarea la construirea platformei ecologice pentru depozitarea deşeurilor;
 Crearea infrastructurii locale de colectare şi depozitare intermediară a deşeurilor solide;
 Participare la programul judeţean de gestionare integrată a deşeurilor menajere solide: colectare
selectivă, staţie de sortare, transport la platformele menajere stabilite;
 Organizarea societăţii civile pentru promovarea conceptelor moderne gestionare a deşeurilor;
 Educaţia ecologică trebuie promovată la toate nivelele de administrare şi de vârstă.
Infrastructură de colectare, depozitare, transport
Resurse publice, resurse atrase
Personal calificat
Acest sector este determinant în crearea condiţiilor optime de locuit în localitate
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V. Domeniul INFRASTRUCTURĂ
Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 22. TEHNICO - EDILITAR
Resurse umane
Resurse
Resurse materiale
existente

Alte forme

Necesităţi:

Mijloace
de
realizare

Materiale
Financiare
Umane
Observaţii

3437 consumatori – populaţie stabilă
 În comună există aprox. 30 km reţea de apă; aducţiune de la Breaza;
 Există fose septice, construite din beton, dar nu se cunosc date precise despre numărul acestora pe teritoriul
comunei;
 6 sate din comuna Bîrgăuani sunt alimentate cu apă;
 Există pompe stradale dar care nu funcţionează şi fântâni sau captări de izvoare de către locuitorii satelor,
lucrări ce sunt insuficiente şi nu prezintă siguranţă;
Magistrala de gaze naturale trece prin mijlocul comunei Bîrgăuani
 Introducerea reţelei de apă-canalizare;
 Studiu de fezabilitate pentru extinderea reţelei de apă pe 20 km în comuna Bîrgăuani;
 Studiu de Fezabilitate pentru a introduce canalizarea în fiecare sat din comună: 43 km;
 Construirea staţiei de epurare – staţie locală;
 Construcţia unei staţii la Baratca şi introducerea gazului: 20 km în comună;
 Efectuarea unui studiu geologic pentru găsirea surselor de apă în localităţile comunei;
 Program de conştientizare a cetăţenilor cu privire la necesitatea racordării la reţeaua edilitară pentru
eliminarea expunerii la poluare şi agenţi patogeni;
Fonduri atrase, fonduri publice
Persoane active din comună (aplicarea proiectelor generează surse de venituri pentru populaţie)
Acest sector este determinant în crearea condiţiilor optime de locuit în localitate

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 23. ENERGETICĂ
Resurse umane
Resurse
existente Resurse materiale
Alte forme

15 posturi TRAFO (5 x160; 11x180)
Racord rețea electrică 100%
Reţea stradală iluminat public 100% - 110 km
Consumatorii de energie electrică din comună sunt alimentaţi prin linii electrice de distribuţie de 0,4 KV pozate pe stâlpi
de beton, din posturile de transformare de 20/0,4 KV.
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 Reabilitarea reţelei de iluminat stradal pe o distanţă de 90 km;
 Introducerea reţelei de gaz metan 20 km, pentru acoperirea nevoilor energetice ale populaţiei şi
instituţiilor;
 Valorificarea resurselor energetice regenerabile;
 Proiecte de asociere a culturilor agricole cu valorificarea energetică produselor agricole ;

Necesităţi:

Mijloace
de
realizare

Comuna Bîrgăuani, judeţul Neamţ

Materiale
Financiare
Umane
Observaţii

Terenul agricol disponibil
Expunerea la vânt şi la insolaţie
Fonduri proprii, fonduri atrase, fonduri publice
Locuitorii satelor
Nu există o tradiţie locală în domeniul aplicaţiilor energetice din surse regenerabile (excepţie, lemnul pentru foc)
Valorificarea potenţialului acestui sector constituie o şansă pentru dezvoltarea comunei

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 24. SPAŢII VERZI
Resurse umane
Resurse Resurse materiale
existente
Alte forme

Necesităţi:

Mijloace
de
realizare

Materiale
Financiare
Umane
Observaţii

Locuitorii comunei 4020 persoane
Spaţii publice, curţile oamenilor şi ale instituţiilor
 Există teren disponibil pentru amenajarea spaţiilor de joacă, acestea trebuie valorificate în acest scop;
 Realizarea a 3 spaţii de joacă pentru copii – la grădiniţe, şcoli, ori în alte locaţii stabilite de către
autorităţi;
 Realizarea unor spaţii verzi şi amenajarea de trotuare în faţa locuinţelor de-a lungul drumurilor de acces
în comună (alei pietonale) 1 km la Bălăneşti şi Baratca şi alte 16 spaţii verzi în cele 16 localităţi din
comuna Bîrgăuani;
 Realizarea a 4 parcări, trebuie delimitată locaţia prin PUZ;
Acces la material biologic adecvat
Fonduri proprii, fonduri atrase, fonduri publice
Acces la consultanţă peisagistică
Pentru locuitorii comunei amenajările peisagistice trebuie să devină un factor de confort şi sănătate

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 25. STABILIZARE TERENURI
Resurse Resurse umane
existente Resurse materiale

Alunecări de teren: 3,81 ha „sub mal” Bîrgăuani teren neconstruibil; sat Vlădiceni - 250 ha, soluri neproductive
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Alte forme

Necesităţi:

Mijloace
de
realizare

Materiale
Financiare
Umane
Observaţii

Comuna Bîrgăuani, judeţul Neamţ

Există amenajat un iaz piscicol în localitatea Băluşeşti, amplasat pe cursul pârâului Bîrgăuani, amplasarea s-a realizat
prin bararea cursului de apă cu un baraj realizat din pământ şi prevăzut cu un deversor din beton
 Realizarea de îndiguiri ;
 Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru consolidarea malurilor şi taluzurilor prin plantarea de zone
verzi;
 Regularizare canale cu torent;
 O evaluare geologică competentă şi identificarea zonelor expuse la alunecări;
 Stabilizarea solurilor predispuse la alunecări;
 Combinarea politicilor din silvicultură şi horticultură cu cele de stabilizare a terenurilor;
 Regularizarea cursurilor de apă a pâraielor
Suprafeţele de teren afectate
Programul Operaţional Sectorial pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
Persoanele active din comună, proprietari ai terenurilor afectate
Prin acţiunile de stabilizare a terenurilor se reface şi echilibrul ecologic la zonei

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 26. REŢEA DE TRANSPORT
Resurse umane
Resurse Resurse materiale
existente

Locuitorii comunei 4020
 Există 95 km drumuri;
 8 km drum asfaltat (prin O.G. 577) de la Talpa la Dragomireşti;
 10 km drum naţional asfaltat; 7 km drumuri judeţene asfaltate; 15 km drumuri judeţene pietruite; 19
km drumuri comunale pietruite; 4 km drumuri comunale nepietruite;
 10 staţii de transport în comun neamenajate;

Alte forme

Necesităţi:

Există 3 refugii pentru călători;
Realizarea a 8 refugii pentru călători;
Asfaltarea drumurilor comunale;
Studiu de Fezabilitate pentru construcţie trotuare drumuri de-a lungul drumurilor
Amenajarea celor 10 staţii de transport în comun;
Amenajarea a 4 parcări;
Introducerea reţelei de transport intern în comună;
Reabilitarea drumurilor de exploatare agricolă pe toată raza comunei;
Reabilitarea infrastructurii de transport pentru creşterea siguranţei în circulaţia publică şi asigurarea
liberei deplasări a cetăţenilor;
 Evaluări periodice ale necesarului de transport de persoane şi de marfă din zonă şi promovarea
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Mijloace
de
realizare

Materiale
Financiare
Umane
Observaţii
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acestuia în rândul transportatorilor locali;
Calitatea drumurilor de acces în localitate
Activităţi generatoare de profit
Ponderea transportului se realizează spre Roman şi Piatra Neamţ

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 27. ADMINISTRAŢIE ŞI SOCIETATE CIVILĂ
Resurse umane
Resurse
Resurse materiale
existente
Alte forme

Necesităţi:

Mijloace
de
realizare

Materiale
Financiare
Umane
Observaţii

15 salariaţi care constituie colectivul executiv al Primăriei
Sediul primăriei impropriu
 Programe de dotare şi întărire instituţională a administraţiei publice
 Studiu de Fezabilitate pentru construcţie sediu nou primărie sau reabilitarea clădirii menționate mai sus,
propusă ca sediu pentru primărie (cladirea cu 3 etaje din centru Bârgâuani);
 Racordarea instituţiilor, a agenţilor economici şi a populaţiei la sistemele actuale de comunicare;
 Program de perfecţionare profesională continuă a personalului din administraţia publică în corelaţie cu
exigenţele impuse de creşterea autonomiei în administraţia publică locală şi cu exigenţele pentru
executarea sarcinilor de serviciu;
 Programe de constituire şi dezvoltare a bazei de utilaje şi echipamente pentru lucrări de investiţii şi
exploatare a patrimoniului comunei;
 Programe de constituire şi dezvoltare a bazei de utilaje şi echipamente pentru intervenţie în cazuri de forţă
majoră;
 Întărirea instituţională a Primăriei pentru realizarea unei activităţi performante a actului de administrare;
 Dezvoltarea sistemelor de comunicare cu comunitatea pentru întărirea participării cetăţenilor la
administrarea comunei;
 Constituirea de parteneriate public private pentru exploatarea unor investiţii ale comunităţii şi pentru
valorificarea unor resurse locale din patrimoniul public;
 Încurajarea formelor de asociere a societăţii civile pentru participare la viaţa publică a localităţii;
Patrimoniul public şi privat al comunei
Fonduri proprii şi fonduri bugetare
Creşterea numărului de salariaţi ai Primăriei pentru a se mări calitatea actului de administraţie publică
Creşterea autonomiei administraţiei publice locale presupune constituirea mijloacelor adecvate a aplicare şi urmărire a
consecinţelor politicii economice, sociale şi ecologice şi a impactului asupra cetăţenilor şi bunurilor lor

