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Capitolul III. Analiza de nevoi pe sectoare de activitate

EDUCATIE
Resurse existente










Necesitati

Mijoace de
realizare/
Observatii

Infrastructura de educatie :
Gradinita Poienari 1;
Scoala cu clasele I- IV Sacaleni;
Scoala cu clasele I- IV Poienita;
Scoala cu clasele I – VIII in satul Poienari.
15 cadre didactice
160 de elevi si prescolari
1 microbuz scolar

In perioada 2009 – 2011 au fost realizate investitii in ceea ce priveste
imbunatatirea infrastructurii de educatie:
Asigurare utilitati Scoala Poienari – valoare 7500 lei;
Reabilitare Scoala Poienari – valoare 6500 lei;
Modernizare teren de sport la Scoala cu clasele I-VIII Poienari –
valoare 80.000 lei;
Modernizare Scoala cu clasele I- VIII Poienita – valoare 60.000 lei;
Exista un proiect pentru construirea unei gradinite noi la Scoala Poienari2.
 Reabilitarea şcolilor Poienita si Sacaleni, racordarea la utilitaţi şi dotarea
acestora cu sisteme centralizate de încalzire;
 Construcţie gradiniţe separate de şcoli;
 Completarea dotarilor materiale, inclusiv dotari IT;
 Infiintare after-school in satul Poienari;
 Construire sala de sport la Scoala Poienari, pentru ca orele de educaţie
fizica sa poata fi desfaşurate corespunzator şi în anotimpul rece;
 Construcţia unei baze sportive a comunei; pentru aceasta este nevoie de
un parteneriat public – privat, cu identificarea firmelor private interesate
sa investeasca alaturi de primarie în aceasta afacere;
 Desfaşurarea în mod sistematic a unor programe privind formarea
comportamentului şi a deprinderilor faţa de mediu în gradiniţe şi şcoli;
conştientizarea cadrelor didactice în ceea ce priveşte influenţa şi rolul de
formator.
 Adoptarea materialelor de construcţii moderne cu calitaţi termice
deosebite
 Resurse bugetare,
 Resurse atrase
 Resurse locale
 Fonduri externe
 Colectivele Scolilor din comuna Damuc
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CULTURA SI TRADITIE
Resurse existente





Necesitati











Mijoace de
realizare/
Observatii

1 camin cultural – a fost reparat in anul 2006;
1 biblioteca comunala dotata cu 4 calculatoare, 1 videoproiector și acces la
internet prin biblionet;
In comuna exista 3 biserici ortodoxe
 Biserica “Sf. Arhangheli Mihail si Gavril” Poienari
 Biserica “Sf. Arhangheli Mihail si Gavril” Sacaleni
 Biserica “Sf. Mc. Dimitrie” Poienari
Monument al eroilor – dedicat eroilor din primul Razboi Mondial;
Se sarbatoreste ziua comunei pe data de 15 august;
Serbari scolare – activitati culturale.
Infiintare O.N.G. la Biserica;
Imbogatirea fondului de carte al bibliotecii comunale;
Infiintare punct de informare in cadrul caminului cultural;
Intretinerea monumentului eroilor;
Identificarea de resurse financiare externe, cum ar fi fondul Ministerului
Culturii pentru reabilitarea caminelor culturale din mediul rural;
Diversificarea activitatilor din cadrul caminului cultural prin infiintarea de
unitati de asistenta sociala – caz in care aceste cladiri pot fi preluate de
actori locali, cum ar fi parohiile.
 Organizarea mai judicioasa a spaţiilor din Caminul Cultural
 Resurse bugetare (cum ar fi fondul Ministerului Culturii pentru
reabilitarea caminelor culturale din mediul rural)
 Resurse atrase (Identificarea de actori locali care sa investeasca)
 Resurse locale
 Fonduri externe
 Activitaţile culturale pot crea o relansare a specificului local al comunei

SANATATE
Resurse existente

Necesitati














1 medic si 1 cadru mediu;
1 dispensar uman;
1 cabinet medical;
2 farmacii;
1 dispensar veterinar
1 medic veterinar + 1 tehnician.
1 farmacie veterinara
Studiu de Fezabilitate pentru reabilitarea/ modernizarea, dotarea si utilarea
dispensarului uman si a cabinetului la standarde europene;
Achizitionarea unei ambulante;
Infiintare cabinet stomatoligic;
Studiu in vederea stabilirii calitatii apelor de la sursele de apa subterane si
de suprafata de pe teritoriul comunei, intrucat exista nitriti si nitrati in apa
potabila;
Program complex de asigurare a securitatii umane fata de expunerea la
riscul de imbolnavire.
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Mijoace de
realizare/
Observatii

Baza materiala actuala
Fonduri publice, fonduri atrase, fonduri externe
Personal de specialitate
Politica de sanatate umana constituie una din prioritaţile importante ale
Uniunii Europene

ASISTENTA SOCIALA
Resurse existente




Serviciu de asistenta sociala acreditat in cadrul Primariei;
255 anchete sociale
- 10 anchete sociale intocmite pentru persoane adulte cu handicap
- 8 anchete sociale intocmite pentru copii cu handicap
- 3 anchete sociale solicitate de Judecatorii pentru divort cu copii
- 2 anchete sociale solicitate de Judecatorii pentru exercitarea autoritatii
parintesti
- 2 anchete sociale solicitate de Judecatorii pentru stare materiala
- 6 anchete sociale solicitate de D.G.A.S.P.C. pentru prevenire abandon
si institutionalizare
- 27 anchete sociale intocmite pentru acordarea sprijinului financiar in
Programul „Bani de liceu”
- 128 anchete sociale pentru acordare alocatie pentru sustinerea familiei
- 58 anchete sociale pentru acordare ajutor social
- 3 anchete sociale pentru acordare ajutor de urgenta
- 8 anchete sociale solicitate de D.G.A.S.P.C. pentru mentinerea masurii
de protectie speciala

Necesitati



Gasirea unor locaţii potenţiale pentru derularea serviciilor sociale (eventual
camine culturale sau sedii dezafectate de foste CAP-uri);
Identificarea de resurse financiare pentru furnizarea de servicii sociale:
fonduri europene şi fonduri de la guvernul României;
Infiinţarea unui camin de batrâni si pentru persoane defavorizate;
Infiinţarea unei cantine sociale;
Infiinţarea unui centru de urgenţa pentru femeile şi copiii afectaţi de
violenţa domestica;
Infiinţarea unui cabinet pentru asistenta comunitara;
Infiinţarea unui serviciu de îngrijiri la domiciliu;
Proiect de asistare sociala a mamelor singure;
Consiliere psihologica pentru copiii abandonati/lasati in grija altor persoane
din cadrul ori din afara familiei
Înființare post de psiholog si personal specializat in vederea consilierii
persoanelor cu probleme (mame singure-familii monoparentale; persoane
care consuma alcool si alte persoane aflate in dificultate;
Campanii de conștientizare a populației cu privire la necesitatea serviciilor
de asistenta sociala;
Identificarea de potențiali actori locali (parohii, ONG-uri, etc.) care sa preia
administrarea acestor servicii.
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Mijoace de
realizare/
Observatii





Resurse bugetare
Resurse atrase (potenţiali actori locali - parohii, ONG-uri, etc.- care sa
preia administrarea acestor servicii)
Fonduri externe
Asistenţi sociali
Programul are şanse de aplicare datorita nivelului de trai redus din
comuna Poienari.

POPULATIA SI CONDITII DE LOCUIT
Resurse existente







1603 locuitori ai comunei Poienari (conform datelor furnizate de primarie);
645 gospodarii din care 3 sunt ale cultelor;
616 locuinte;
Starea fizica a constructiilor: buna 10%, medie 70%, rea 20%;
100% locuinte racordate la reteaua electrica;

Necesitati



Aplicarea Codului construcţiilor privind locuinţele (reabilitarea celor vechi şi
construirea altora noi);
Acţiune educativa de conştientizare a locuitorilor cu privire la exigenţele
condiţiilor de locuit;
Promovarea unei politici de urbanism moderne;
Construirea unui bloc ANL pentru atragerea și menținerea personalului
specializat în comuna
 Fonduri proprii
 Fonduri bugetare
 Forţa de munca calificata, plecata în strainatate sau disponibila pe
plan local
 Este necesara o campanie de conştientizare a populaţiei cu privire la
necesitatea crearii unor condiţii de locuit la standarde înalte de confort





Mijoace de
realizare/
Observatii

INFRASTRUCTURA
TEHNICO - EDILITAR
Resurse existente






1603 locuitori ai comunei Poienari (conform datelor furnizate de primarie) consumatori;
Proiect in derulare pentru introducerea retelei de alimentare cu apa si retea
de canalizare;
Exista latrine sau fose septice, dar nu se cunosc date precise despre
numarul acestora;
Exista fântâni cu hidrofoare sau captari de izvoare de catre locuitorii
satelor, lucrari ce sunt insuficiente şi nu prezinta siguranţa;
In anul 2011 a fost intocmit “Studiu de fezabilitate pentru infiintare
retea de canalizare si statie de epurare in satul Poienari, Comuna
Poienari, jud. Neamt” – valoare 42.500 lei.
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Necesitati






Infiintare retea de apa – canalizare in satele Bunghi si Sacaleni;
Extindere retea de apa – canalizare;
Construire statii de epurare – statie locala
Program de conştientizare a cetaţenilor cu privire la necesitatea racordarii
la reţeaua edilitara pentru eliminarea expunerii la poluare şi agenţi
patogeni.



Mijoace de
realizare/
Observatii



Fonduri atrase, fonduri publice, fonduri externe
Persoane active din comuna (aplicarea proiectelor genereaza surse de
venituri pentru populaţie)
Acest sector este determinant în crearea condiţiilor optime de locuit în
localitate

ENERGETICA
Resurse existente






30 km retea electrica;
13 km retea iluminat public;
Racord retea electrica 100%;
Posturi de transformare;
In anul 2009 a fost realizat un proiect “Modernizare iluminat public,
extindere retea stradala iluminat public ” – valoare 36.000 lei.

Necesitati






Mijoace de
realizare/
Observatii

Modernizarea rețelei electrice de distribuție a energiei -(montarea de
transformatoare de putere mai mare sau creșterea numarului)
Introducerea reţelei de gaz metan, pentru acoperirea nevoilor energetice
ale populaţiei şi instituţiilor;
Valorificarea resurselor energetice regenerabile (vânt, soare, biomasa);
Proiecte de asociere a culturilor agricole cu valorificarea energetica
produselor agricole.
 Teren agricol disponibil
 Expunerea la vânt şi la insolaţie
 Fonduri proprii, fonduri atrase, fonduri publice, fonduri externe
 Locuitorii satelor
 Nu exista o tradiţie locala în domeniul aplicaţiilor energetice din surse
regenerabile (excepţie, lemnul pentru foc)
 Valorificarea potenţialului acestui sector constituie o şansa pentru
dezvoltarea comunei

RETEA DE TRANSPORT
Resurse existente




Locuitorii comunei 1603;
41.341 km drumuri din care:
 10 km DN asfaltate;
 0.76 km DC asfaltate;
 24.703 Dc pietruite;
 15.878 km DC nepietruite.
 Statii de transport in comun; 2
Pentru imbunatatirea infrastructurii de transport au fost derulate
urmatoarele proiecte:
Proiect RK –Pod Sacaleni – valoare 18.000 lei;
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RK Pod Sacaleni executie – valoare 56.000 lei;
Studiu de fezabilitate pentru modernizare drum Poienari Sacaleni pe o
lungime de 2.280 pe traseul DN 15D – Padure – Sat Sacaleni.






Necesitati







Mijoace de
realizare/
Observatii

Modernizare DC 199 – Calea Neagra;
Modernizare DC 200 – Bunghi;
Constructie pod peste paraul Ras in zona Lunca;
Asfaltare DC 81 Sacaleni;
Modernizarea reţelelor de transport rutier (drumuri comunale): lucrari
canalizare, reţele apa, asfaltare, rigole scurgere, trotuare, piste biciclişti,
rampe de acces persoane handicap
Realizarea a 4 refugii pentru calatori;
Amenajarea a 4 parcari;
Reabilitarea drumurilor de exploatare agricola pe toata raza comunei;
Reabilitarea infrastructurii de transport pentru creşterea siguranţei în
circulaţia publica şi asigurarea liberei deplasari a cetaţenilor;
Evaluari periodice ale necesarului de transport de persoane şi de marfa din
zona şi promovarea acestuia în rândul transportatorilor locali.
 Calitatea drumurilor de acces în localitate
 Activitaţi generatoare de profit
 Ponderea transportului se realizeaza spre Roman şi Vaslui

AGRICULTURA SI SILVICULTURA
Resurse existente  Locuitorii comunei 1603;




2036 ha teren agricol:
 1387 ha teren arabil;
 577 ha pasuni;
 52 ha fanete;
Efectivul de animale
cai
bovine
ovine
112






Necesitati

255

2300

porcine

caprine

pasari

stup

236

242

6522

760

4 iazuri de dimensiuni mici
Principalele culturi: cereale, floarea soarelui, porum, cartof.
Alunecari de teren - Rapa Bunghi – sat Bunghi – 25 ha
Valea Badaranului – sat Sacaleni

 1244 ha paduri din care 664 ha proprietate de stat;
 Regularizarea paraielor Ras, Hatie, Barlazel;
 Plantații salcâmi /împaduriri pentru combaterea alunecarilor de teren – 25 ha;
 Ameliorarea terenurilor degradate din comuna;
 Înfiinţare centru de predare a produselor din carne şi lapte – domeniul
zootehnie;
 Înființare de puncte de colectarea a laptelui;
 Infiintare fabrici de conserve, compoturi, gemuri;
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Mijoace de
realizare/
Observatii

Reabilitare paşuni şi fâneţe;
Înfiinţare secţii de reparaţii maşini agricole;
Promovarea unei politici agricole care sa conduca la performanţa şi la
valorificarea biomasei (nealimentar);
Promovarea unei politici adecvate în domeniul resurselor umane care
lucreaza în agricultura;
Promovarea unei politici de mecanizare a agriculturii;
Organizarea de exploataţii agricole pentru culturi performante.
Lucrari de impadurire si amenajarea de perdele forestiere atat pe suprafetele
forestiere aflate in proprietate privata cat si de stat;
Realizarea unor culturi de specii silvice cu creştere rapida pentru valorificare
energetica;
Organizarea de programe de FPC pentru proprietarii de paduri private.
 Surse proprii,
 Surse publice,
 Surse atrase
 Masurile Programului Naţional de Dezvoltare Rurala; Programul
Operaţional Sectorial Agricultura şi Dezvoltare Rurala
 Calificarea persoanelor care lucreaza în agricultura
 Agricultura va ramâne activitatea de baza pentru dezvoltarea economica
a comunei, dar trebuie sa devina performanta printr-o abordare
manageriala moderna
 Programul Operaţional Sectorial pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurala,
PNDR
 Formarea resurselor umane specializate
 Factori favorabili:
 Politica naţionala în domeniul Silviculturii (echilibrare ecologica, culturi
mozaic)

Politica naţionala în domeniul energeticii (arbori cu ritm rapid de creştere
pentru valorificare energetica)

INDUSTRIE, COMERT
Resurse existente  65 persoane angajate in domenii non - agricole;

Necesitati




Intreprinzatori privati de pe raza comunei;
11 unitati comerciale;







Construirea unor fabrici de prelucrare a laptelui;
Înființare de puncte de colectarea a laptelui;
Construirea de brutarii si alte fabrici de panificație, etc.
Infiintare fabrica de conserve, compoturi, gemuri;
Promovarea spiritului antreprenorial pentru dezvoltarea unor activitaţi de
producţie pentru valorificarea resurselor locale;
Fixarea prin PUZ a unei zone de intravilan destinate amplasamentelor
industriale; asigurarea cu utilitaţi şi cai de acces;
Alinierea la standardele aprobate a activitaţilor comerciale;
Înfiinţarea unor spaţii comerciale de alimentaţie publica de tip
SUPERMARKET.
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Mijoace de
realizare/
Observatii

Resurse private, Resurse atrase, Fonduri externe

SERVICII
Resurse existente  servicii de telecomunicaţii asigurate prin posta;




Necesitati







Mijoace de
realizare/
Observatii

asistenta veterinara;
Cablu TV+NET; Telefonie mobila; Servicii medicale; Farmacie umana;
Cabinet de asistența veterinara;
Unitați comerciale – magazine mixte.

SUPERMARKET;
Punct bancar;
Cabinet notarial;
Unitați reparații electrocasnice si electronice; frizerie – coafor; cizmarie;
croitorie, sectii pentru reparatii utilaje agricole;
Punct de informare a populației cu privire la legislatia europeana si punct de
informare turistica.
 Resurse private, Resurse atrase, Fonduri externe

TURISM
Resurse existente  Nu exista unitati turistice
Necesitati







Mijoace de
realizare/
Observatii

Modernizarea infrastructurii;
Identificarea potențialilor investitori în turism/agroturism;
Informare și asistența privind fondurile interne și externe disponibile;
Implicarea în amenajarea unei zone de agrement prin construirea unui
parteneriat public-privat;
Accesarea fondurilor disponibile (FDR, FEADR, etc.)



Resurse private, Resurse atrase, Fonduri externe
Întreprinzatori, oameni de afaceri
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MANAGEMENTUL SI AMENAJAREA TERITORIULUI
Resurse existente  1603 locuitori ai comunei;

Necesitati





3474 ha ale comunei;
PUG şi PUZ in lucru pentru actualizare
Terenuri afectate alunecari : Rapa Bunghi – sat Bunghi, Valea Badaranului –
sat Sacaleni



Crearea unei mentalitaţi de abordare a vieţii sociale şi economice locale în
care teritoriul constituie o resursa;
Studii şi cercetari privind zonarea teritoriului pe criterii de potenţial economic,
social, ecologic, tehnologic şi crearea conceptelor necesare de valorificare a
acestui potenţial - completare, finalizare;
Definitivarea reconstituirii proprietaţii asupra terenurilor şi cladirilor;
Adoptarea unui concept european de organizare teritoriala pentru
îmbunataţirea condiţiilor de dezvoltare urbana;
Reabilitarea terenurilor afectate de fenomenul alunecarilor de teren pe o
suprafața de 25 ha;
Zonarea terenurilor agricole pentru adaptare la sisteme moderne de
valorificare şi asigurare acces;
Constituirea şi actualizarea permanenta a unei baze de date privind situaţia
teritoriului.
 Resurse private, Resurse atrase, Fonduri externe
 Crearea de locuri de munca pentru populaţia activa locala pentru lucrari
de amenajare








Mijoace de
realizare

PROTECTIA MEDIULUI
Resurse existente  Locuitorii comunei nu sunt expusi la poluare sau generatori de poluare;

Necesitati





Terenuri agricole şi tehnologiile de întreţinere a culturilor
Gospodariile populaţiei, dejecţiile animaliere;
Serviciu de colectare deseuri este externalizat catre SC AGMADY SRL.



Identificarea surselor de poluare şi a stadiului de afectare a mediului
înconjurator;
Monitorizarea calitaţii, luarea unor masuri de protecţie care vizeaza starea de
confort şi sanatate a populaţiei;
Educaţia ecologica trebuie promovata la toate nivelele de administrare şi de
vârsta;
Formarea comportamentului şi a deprinderilor faţa de mediu trebuie sa
înceapa şi sa se desfaşoare în mod sistematic în gradiniţe şi şcoli;
Monitorizarea gradului de poluare a aerului, proiect privind identificarea
duritaţii apei ( prezinta nitriţi şi nitraţi în cantitaţi considerabile), solului;
Soluţii de stopare a poluarii şi de restaurare ecologica;
Program de restructurare a activitaţilor gospodareşti pentru eliminarea
surselor de poluare a aerului, apei şi solului;
Program de conştientizare a populaţiei comunei asupra riscurilor de expunere
la poluare şi a masurilor de evitare a poluarii mediului înconjurator;
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Organizarea societaţii civile pentru promovarea conceptelor ecologice



Mijoace de
realizare/
Observatii

Resurse private, Resurse atrase, Fonduri externe
Crearea de locuri de munca pentru populaţia activa locala pentru lucrari
de amenajare

SPATII VERZI
Resurse existente  locuitorii comunei – 1603 persoane;



Necesitati

Mijoace de
realizare/
Observatii

Spaţii publice, curţile oamenilor şi ale instituţiilor;
Nu exista spatii de joaca amenajate la gradinita;

Amenajare spaţii de joaca pentru copii – la gradiniţe;
Realizarea unor spaţii verzi şi amenajarea de trotuare în faţa locuinţelor de-a
lungul drumurilor de acces în comuna (alei pietonale);
 Realizarea de parcari, trebuie delimitata locaţia prin PUZ;
 Program de conștientizare și educare a populației la toate nivelurile de
vârsta.
 Fonduri proprii, fonduri atrase, fonduri publice
 Pentru locuitorii comunei amenajarile peisagistice trebuie sa devina un
factor de confort şi sanatate



STABILIZARE TERENURI
Resurse existente  Alunecari de teren pe o suprafata de 25 ha.
Necesitati
Mijoace de
realizare/
Observatii



Reabilitarea terenurilor afectate de alunecari- 25 ha.




Programul Operaţional Sectorial pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurala
Persoanele active din comuna, proprietari ai terenurilor afectate
Prin acţiunile de stabilizare a terenurilor se reface şi echilibrul ecologic la
zonei
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ADMINISTRATIA PUBLICA
Resurse existente  17 de posturi din care 2 demnitari, 7 pentru funcționari publici și 8 personal
contractual

 Sediu propriu construit in anul 1928;
Necesitati











Mijoace de
realizare/
Observatii

Construire sediu nou;
Dotare mobilier, centrala termica proprie;
Programe de dotare si întarire institutionala a administratiei publice;
Dotare la standarde corespunzatoare pentru imbunatatirea calitatii serviciilor
oferite populatiei, inclusiv cu echipamente IT de ultima generatie care sa
permita mentinerea inregistrarilor (de taxe si impozite, de terenuri, etc.) in
conditii corespunzatoare si care sa contribuie la scurtarea timpului de
rezolvare a problemelor care apar. Dotari materiale necesare: 10
calculatoare, 2 xerox; mobilier; 1 masina serviciu primarie; utilaje constructii:
autogreder,1 buldoexcavator, 1 buldozer cu senile; 1 utilaj dezapezire;
Programe de perfectionare a personalului propriu, inclusiv familiarizarea cu
programe informatice pentru mentinerea inregistrarilor (cadastru, taxe si
impozite, etc.) ;
Constituirea de parteneriate public private pentru exploatarea unor investitii
ale comunitatii si pentru valorificarea unor resurse locale din patrimoniul
public
Programe de perfectionare pentru accesarea fondurilor europene si pentru
pregatirea cetatenilor comunei, potentiali solicitanti de fonduri pentru
dezvoltare comunitara ;
Dezvoltarea sistemelor de comunicare cu comunitatea pentru a permite
participarea cetatenilor la luarea deciziilor si implicarea acestora.
 Patrimoniul public şi privat al comunei
 Fonduri proprii, fonduri bugetare și fonduri externe
 Creşterea numarului de salariaţi ai Primariei pentru a se mari calitatea
actului de administraţie publica
 Creşterea autonomiei administraţiei publice locale presupune constituirea
mijloacelor adecvate a aplicare şi urmarire a consecinţelor politicii
economice, sociale şi ecologice şi a impactului asupra cetaţenilor şi
bunurilor lor
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