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Capitolul V. ANALIZA NEVOILOR SI POTENTIALULUI PE SECTOARE DE ACTIVITATE SI PE DOMENII 
 
 
 
I. Domeniul SOCIAL 

 
Analiza nevoilor si potentialului din sectorul de activitate  1. CULTURA SI TRADITIE 

Resurse umane Nu exista director de CC Resurse 
existente 

Resurse materiale 

  2 Camine culturale nefunctionale (Tibucani si Davideni); Este proiect depus pentru reabilitarea CC din sat 
Tibucani, cu fonduri de la bugetul de stat; 
  3 Sali de festivitati; 
  1 Biblioteca comunala in locatie proprie – sat Tibucani, cu acces la internet prin biblionet; 
  Colectie muzeala, in sat Tibucani; 
 Predomina cultul ortodox reprezentat de 5 biserici din care 3 Biserici ortodoxe stil nou (Tibucani, Tibucanii de 
Jos si Davideni), 1 Biserica ortodoxa stil vechi in satul Tibucani si 1 Schit cu hramul ”Sfanta Maria Magdalena”– 
monument istoric, in satul Tibucani 
 Monumente istorice: Ansamblul schitului Tibucani, sat Tibucani, 1701-1900; Biserica de lemn "Maria 
Magdalena", sat Tibucani, 1774, adaugiri 1859; Turn clopotnita, sat Tibucani, 1855; Chilii, sat Tibucani, 1942; 
Ansamblul bisericii "Taierea Capului Sf. Ioan Botezatorul", sat Davideni, sec. XVIII – XIX; Biserica "Taierea 
Capului Sf. Ioan Botezatorul", sat Davideni, 1774; Turn clopotnita, sat Davideni, sec. XIX 

  Marturii arheologice: 
  Situl arheologic de la Davideni, punct "La Izvoare-Spiesti", Davideni  
  Asezare Davideni, "La Izvoare-Spiesti", sec. VI – VIII 
  Asezare Davideni, "La Izvoare-Spiesti", Hallstatt 
 Asezare Davideni, "La Izvoare-Spiesti", Latene tarziu 
 Asezare Davideni, "La Izvoare-Spiesti", Epoca bronzului tarziu, Cultura Noua 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aibucani,_Neam%C8%9B
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aibucani,_Neam%C8%9B
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aibucani,_Neam%C8%9B
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aibucani,_Neam%C8%9B
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Alte forme  29 august - ziua comunei, de sarbatoarea ”Taierea capului Sf. Ioan Botezatorul” 
 Obiceiuri de iarna – traditii populare 

Necesitati: 

 Conservarea ruinelor; Intretinerea monumentelor istorice  si includerea acestora in circuitul judetean; 
 Elaborarea unui program, chiar si cu fonduri externe nerambursabile, care sa cuprinda masuri de 

punere in valoare acest teren plin de istorie, cu bogate urme arheologice, de semnalizare a sitului si pe 
viitor, chiar de prezentare catre public a multiplelor documente a acestei asezari; 

 Infiintare O.N.G. la Biserici; 
 Imbogatirea periodica a fondului de carte al bibliotecii comunale; 
 Reabilitarea si dotarea CC din comuna Tibucani; 
 Dotarea CC cu sala de internet, sala de sedinte, sala de festivitati; 
 Modernizare biblioteca comunala; 
 Program cultural – de ziua comunei - 29 august; 
 Infiintare punct de informare in cadrul CC; 
 Identificarea de actori locali care sa investeasca – de exemplu sali internet, popicarie, biliard, etc. 
 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. 

Materiale Organizarea mai judicioasa a spatiilor din Caminul Cultural 

Financiare 

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 

Mijloace 
de 

realizare 

Umane  
Observatii Activitatile culturale pot crea o relansare a specificului local al comunei 
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Analiza nevoilor si potentialului din sectorul de activitate  2. ARTA 

Resurse umane - 
Resurse materiale - Resurse 

existente Alte forme Nu exista o traditie locala in domeniul artei ca atare sau a artei populare; 
Necesitati:  

Materiale   Revitalizarea traditiilor si artei populare 
Financiare - 

Mijloace 
de 

realizare Umane - 
Observatii Se intrevede o perspectiva de dezvoltare redusa a sectorului in perioada urmatoare 

 
 

Analiza nevoilor si potentialului din sectorul de activitate  3. EDUCATIE 
Resurse umane 32 cadre didactice  

Resurse materiale 

 Infrastructura de educatie din comuna Tibucani cuprinde urmatoarele unitati: 
 Scoala nr.1 cu clasele I-VIII Tibucani. Are in componenta 4 Sali clasele I-VIII si 2 Sali pentru Gradinita   
Dotari: Laborator IT, CDI, sala de sport, teren de sport, centrala termica, grup sanitar interior, alimentare cu 
apa. 
  Scoala nr. 2  Tibucani nu este functionala ca proces educational. Este gazda actuala a biblionetului. 
  Scoala nr. 3 cu clasele  I-VIII Tibucani.  Are in componenta 5 Sali clasele I-VIII si 1 Sala pentru Gradinita 
Dotari: Laborator IT, biblioteca, sala de sport, teren de sport, centrala termica, alimentare cu apa. 
 Scoala I-VIII Davideni (reabilitata in anul 2007). Are in componenta 2 corpuri de scoala: Corp A + Corp B, 
insa activitatea a fost inchisa in Corp B; 5 Sali de clasa pentru clasele I-VIII;1 Sala de clasa pentru Gradinita. 
Dotari: Laborator IT, sala de sport, teren de sport, centrala termica, grup sanitar interior, alimentare cu apa.  

            1 microbuz scolar; 

Resurse 
existente 

Alte forme Potrivit datelor obtinute, sunt cuprinsi in invatamânt 437 de copii dintre care 80 la gradinita,  
184 elevi clasele I-IV, 173 elevi clasele V- VIII 

Necesitati: Scoala nr.1 Tibucani:  
 Corp cladire gradinita. Exista documentatie tehnica intocmita pentru 3 Sali de gradinita dotate 
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corespunzator; 
 Modernizare teren de sport; 
 Amenajare locatie proprie pentru sala de sport; 
Scoala nr.3 Tibucani: 
 Constructie grup sanitar interior; 
 Modernizare teren de sport; 
 Amenajare locatie proprie pentru sala de sport; 
Scoala Davideni: 
 Modernizare teren de sport; 
 Amenajare locatie proprie pentru sala de sport; 
Alte necesitati: 
 Completarea dotarilor materiale, inlusiv dotari IT; 
 Infiintare after-school la Scoala nr.1 Tibucani (in curtea scolii). Este intocmita documentatia necesara; 
 Imbogatirea periodica a fondului de carte al bibliotecilor scolare; 
 Microbuz scolar; 
 Desfasurarea in mod sistematic a unor programe privind formarea comportamentului si a deprinderilor 

fata de mediu in gradinite si scoli; constientizarea cadrelor didactice in ceea ce priveste influenta si rolul 
de formator. 

Materiale Adoptarea materialelor de constructii moderne cu calitati termice deosebite   

Financiare 

Resurse bugetare,  
Resurse atrase 
Resurse locale 
Fonduri externe 

Mijloace 
de 

realizare 

Umane Colectivele Scolilor din comuna Tibucani 
Observatii Sistemul educativ local trebuie sa devina principala sursa de competente profesionale pentru mediul rural  
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Analiza nevoilor si potentialului din sectorul de activitate  4. ASISTENTA SOCIALA 

Resurse umane 
                                                1 asistent social 
                                                36 de familii care beneficiaza de Legea 416/2001 
 

Resurse materiale                                        Serviciul de asistenta sociala din cadrul Primariei este acreditat  

Resurse 
existente 

Alte forme                                                         - 

Necesitati: 

 Angajare inca 1 asistent social (a fost solicitata deja suplimentarea cu inca 1 post); 
 Transferarea asistentei sociale din birou in serviciu; 
 Dotari complete pentru serviciul de asistenta sociala; 
 Proiect de asistare sociala a mamelor singure; 
 Consiliere psihologica pentru copiii abandonati/lasati in grija altor persoane din cadrul ori din afara 

familiei; 
 Infiintarea unui centru complex de asistenta sociala care sa includa: centru de zi si permanent pentru 

batrani; cantina sociala; centru de zi pentru persoane defavorizate, pentru persoanele cu un nivel 
scazut de trai; 

 Infiintare 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; 

 Infiintare cabinet pentru asistenta comunitara; 
 Campanii de constientizare a populatiei cu privire la necesitatea serviciilor de asistenta sociala; 
 Identificarea de potentiali actori locali (parohii, ONG-uri, etc.) care sa preia administrarea acestor 

servicii.   
Materiale - 

Financiare Resurse bugetare 
Resurse atrase (potentiali actori locali - parohii, ONG-uri, etc.), Fonduri externe 

Mijloace 
de 

realizare 
Umane Asistenti sociali 

Observatii Programul are sanse de aplicare datorita nivelului de trai redus din comuna Tibucani 
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Analiza nevoilor si potentialului din sectorul de activitate 5. SANATATE 

Resurse umane 
                     2 medici de medicina generala + 4 persoane -cadre medii sanitare;  
                     1 medic stomatolog 
                     1 medic veterinar + 1 tehnician 

Resurse materiale 

                      1 Dispensar in satul Tibucani, cu 2 cabinete de medicina generala de familie; 
                      2 farmacii umane si 1 punct farmaceutic; 
                      1 dispensar veterinar; 
                      1 farmacie veterinara. 

Resurse 
existente 

Alte forme                       Dotari moderne si asistenta de specialitate, o data la 2 saptamani, oferita de medici din Piatra Neamt 
si Targu Neamt 

Necesitati: 

 Reinfiintarea corpului de dispensar, in prezent nefunctional, care sa includa: stationar pentru adulti, 
stationar pentru copii, sala de nasteri; 

 Colaborarea cu medici specialisti pentru utilizarea aparaturii medicale moderne de care dispune 
dispensarul (tomograf, ecograf, electrocardiograf); 

 Achizitionare unei ambulante; 
 Infiintare cabinet stomatologic; 
 Angajare tehnician dentar; 
 Modernizare cabinet veterinar; 
 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. 

Materiale Baza materiala actuala 
Financiare Fonduri publice, fonduri atrase, fonduri externe 

Mijloace 
de 

realizare Umane Personal de specialitate  
Observatii Politica de sanatate umana constituie una din prioritatile importante ale Uniunii Europene 
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Analiza nevoilor si potentialului din sectorul de activitate 6. ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA 
Resurse umane        4 cadre: 1 sef de post si 3 agenti de politie 

Resurse materiale         Exista sediu de politie propriu; 
       1 Masina de politie proprie; 

Resurse 
existente 

Alte forme        Infractionalitatea scazuta  

Necesitati:  Modernizare si dotare sediu politie; 
 Campanii de educatie a populatiei in spiritul respectarii legii. 

Materiale - 

Financiare Fonduri bugetare 
Fonduri externe 

Mijloace 
de 
realizare Umane Personal de specialitate format dintre localnici sau atras 

Observatii Siguranta publica devine o prioritate locala importanta legata de frecventa tot mai ridicata a fenomenelor naturale  
 

 
 

Analiza nevoilor si potentialului din sectorul de activitate  7. CONDITII DE LOCUIT 
Resurse umane Populatia comunei – 4382 locuitori cu domiciliul stabil in comuna Tibucani (conform datelor furnizate de Primarie) 

Resurse materiale 
                 1758 gospodarii si 1803 locuinte, cu un numar mediu de 3 camere si o suprafata locuibila de cca.50 mp; 
                 Materiale de constructie: 65 % chirpici; 20% lemn; 15% caramida/BCA 
                 Starea fizica a constructiilor: 71 % buna, 22% medie, 7% rea Resurse 

existente 

Alte forme 
 Din cele 1758 gospodarii 5 sunt ale cultelor iar 1753 sunt particulare  
 95% din totalul gospodariilor includ anexe iar 100% sunt racordate la reteaua de energie electrica 
 

Necesitati: 

 Aplicarea Codului constructiilor privind locuintele (reabilitarea celor vechi si construirea altora noi); 
 Actiune educativa de constientizare a locuitorilor cu privire la exigentele conditiilor de locuit; 
 Promovarea unei politici de urbanism moderne; 
 Construirea unui bloc ANL pentru atragerea si mentinerea personalului specializat in comuna. 
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Materiale - 
Financiare Fonduri proprii , Fonduri bugetare 

Mijloace 
de 

realizare Umane Forta de munca calificata, plecata in strainatate sau disponibila pe plan local 

Observatii Este necesara o campanie de constientizare a populatiei cu privire la necesitatea crearii unor conditii de locuit la 
standarde inalte de confort 
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II. Domeniul ECONOMIC 
 
 

Analiza nevoilor si potentialului din sectorul de activitate  8. AGRICULTURA 
Resurse 
existente Resurse umane Locuitorii comunei Tibucani 

Resurse 
materiale 

 4970,00 ha din care 3477,00 teren agricol: 2789 ha teren arabil, 519 ha pasuni, 91 ha fânete, 78 ha 
livezi 

 Efectivul de animale si pasari 
cai bovine e e ne ovin porcin capri pasari iepuri 
508   1035 00 6 0     18 200 180 1680 210

                      Organizarea pe plan local a agriculturii si cresterii animalelor: 
- 6 Asociatii agricole; 
- 27 crescatori de animale (ovine, bovine, caprine) atat in sistem individual, cat si ca persoane juridice 

(ferme) 

 

Alte forme 

                  389 stupi;  
                  Principalele culturi: porumb, grâu, lucernasi trifoi, ovaz, secara, floarea soarelui si legume;  
                  Suprafata luciu de apa – 50 ha. Principalul curs de apa: raul Moldova cu paraul Umbrari 
                  Grad scazut de mecanizare a agriculturii  

Necesitati: 

 Infiintare centru de predare a produselor din carne si lapte – domeniul zootehnie;  
 Infiintare de puncte de colectare a laptelui; 
 Infiintarea unui abator la standarde, care sa deserveasca si localitatile limitrofe; 
 Infiintare ferme de porci; ferme de oi; ferme de vite; 
 Reabilitare pasuni si fânete; 
 Infiintare sectii de reparatii masini agricole; 
 Promovarea unei politici agricole care sa conduca la performanta si la valorificarea biomasei 

(nealimentar); 
 Promovarea unei politici adecvate in domeniul resurselor umane care lucreaza in agricultura; 
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 Promovarea unei politici de mecanizare a agriculturii; 
 Organizarea de exploatatii agricole pentru culturi performante. 

Materiale - 

Financiare Surse proprii, Surse publice, Surse atrase 
Masurile Programului National de Dezvoltare Rurala; Programul Operational Sectorial Agricultura si Dezvoltare Rurala 

Mijloace 
de 

realizare 
Umane Calificarea persoanelor care lucreaza in agricultura  

Observatii Agricultura va ramâne activitatea de baza pentru dezvoltarea economica a comunei, dar trebuie sa devina performanta 
printr-o abordare manageriala moderna 

 
 

Analiza nevoilor si potentialului din sectorul de activitate  9. SILVICULTURA 
Resurse umane - 

Resurse materiale         585 ha de padure privata Resurse 
existente 

Alte forme - 

Necesitati: 
 Lucrari de impadurire si amenajarea de perdele forestiere; 
 Realizarea unor culturi de specii silvice cu crestere rapida pentru valorificare energetica; 
 Organizarea de programe de FPC pentru proprietarii de paduri private. 

Materiale Terenuri improprii practicarii agriculturii sau predispuse la alunecari  
Financiare Programul Operational Sectorial pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, PNDR 

Mijloace 
de 

realizare Umane Formarea resurselor umane specializate 

Observatii 
Factori favorabili: 

● Politica nationala in domeniul Silviculturii (echilibrare ecologica, culturi mozaic) 
● Politica nationala in domeniul energeticii (arbori cu ritm rapid de crestere pentru valorificare energetica) 
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Analiza nevoilor si potentialului din sectorul de activitate  10. INDUSTRIE 
Resurse 
umane 

         7 persoane salariate in industrie 
         Intreprinzatorii privati de pe raza comunei 

Resurse 
materiale 

 I.I ANTAL IUSTIN – cultivare plante de camp si cereale 
 SC EMARICOM SRL – Ciupercarie  
 SC SOMIC SRL – Fabrica prelucrare lemn 
 SC KER – BAN SRL – Centru de prelucrare lapte 
 3 Mori din care 1 moara prelucrare grau si 6 mori prelucrare porumb  
 

Resurse 
existente 

Alte forme - 

Necesitati: 

 Construirea de fabrici; 
 Infiintarea de ferme; 
 Construirea de brutarii si alte fabrici de panificatie, etc. 
 Promovarea spiritului antreprenorial pentru dezvoltarea unor activitati de productie pentru valorificarea 

resurselor locale; 
 Fixarea prin PUZ a unei zone de intravilan destinate amplasamentelor industriale; asigurarea cu utilitati si 

cai de acces. 
Materiale - 

Financiare Atragerea de surse financiare din fonduri publice sau fonduri private 
Mijloace 

de 
realizare Umane Continuarea studiilor de catre absolventii scolii 

Observatii - 
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Analiza nevoilor si potentialului din sectorul de activitate  11. COMERT SI ALIMENTATIE PUBLICA 
Resurse umane            Intreprinzatorii privati de pe raza comunei 

Resurse materiale 

          59 unitati economice in domeniul comert si alimentatie publica 
Dintre acestea mentionam: 
SC EMARICOM SRL  
PFA PODARU DUMITRU 

            FILCOP Targu Neamt (2 unitati de comert, in satele Tibucani si Davideni) 
PFA MUNTEANU MARIA  

            2 depozite de materiale de constructii 
                  PFA BURAGA PETRU 
                  SC ARIZONA M SRL 

Resurse 
existente 

Alte forme - 

Necesitati:  Alinierea la standardele aprobate a activitatilor comerciale; 
 Infiintarea unor spatii comerciale de alimentatie publica de tip SUPERMARKET 

Materiale - 
Financiare Resurse private, Resurse atrase, Fonduri externe 

Mijloace 
de 

realizare Umane  
Observatii      Risc: regimul sever al conditiilor de comercializare a produselor alimentare impun cheltuieli ridicate pentru investitii   

 
 

Analiza nevoilor si potentialului din sectorul de activitate  12. SERVICII 
Resurse umane                      Intreprinzatorii privati de pe raza comunei 

Resurse materiale 

     Posta (2 oficii postale, in satele Tibucani si Davideni); Cablu TV+NET; Telefonie fixa si mobila;  
     Servicii medicale(1 dispensar uman cu 2 cabinet); 2 Farmacii umane;  
     Cabinet de asistenta veterinara; 
     Coafor, Bazar; 

            Unitati comerciale – magazine mixte;  
            Unitati in domeniul materiale de constructii; 
            Unitati industrial - agricole.      

Resurse 
existente 

Alte forme - 
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Necesitati: 

 Cabinet servicii juridice si notariale;  
 Punct bancar; 
 Infiintare diverse puncte locale absolut necesare: cabinet tehnician dentar, reparatii electrocasnice si 

electronice; cizmarie; croitorie; sectii pentru reparatii utilaje agricole;  
 Punct de informare a populatiei cu privire la legislatia europeana. 
 

Materiale Dotari adecvate pentru servicii de performanta 
Financiare Resurse private, Resurse atrase, Fonduri externe 

Mijloace 
de 

realizare Umane Tineri care se pot califica in scopul desfasurarii unor activitati in domeniul serviciilor 

Observatii Promovarea unei politici de asociere a intreprinzatorilor locali si atrasi pentru dezvoltarea unor activitati economice in 
domeniul serviciilor  

 
 

 
Analiza nevoilor si potentialului din sectorul de activitate 13. (AGRO)TURISM 

Resurse umane - 

Resurse materiale 
        Nu exista unitati turistice 
        Exista potential pentru crearea unui complex de agrement, in satul Tibucani, prin amenajarea zonei de la Schitul 
Tibucani, cu hramul „Sf. Maria Magdalena” – monument istoric  

Resurse 
existente 

Alte forme 

         Comuna are potential turistic insa acesta trebuie valorificat corespunzator 
        Atractiile turistice de pe raza comunei sunt: 

 Monumentele istorice 
 Colectia muzeala care cuprinde variate tipuri de articole muzeistice, cu teme variate: bisericesti, etnografice, 

sociale, de munca si artistice 
 Schitul de la Tibucani, cu hramul „Sf. Maria Magdalena” – monument istoric.  

Necesitati: 

 Valorificarea zonei cu potential turistic; 
 Modernizarea infrastructurii; 
 Identificarea  potentialilor investitori in turism/agroturism; 
 Informare si asistenta privind fondurile interne si externe disponibile; 
 Implicarea in amenajarea unei zone de agrement prin construirea unui parteneriat public-privat; 
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 Accesarea fondurilor disponibile (FDR, FEADR, etc.) 
Materiale Zone ale comunei care pot fi amenajate pentru agro-turism 

Financiare Resurse private, Resurse atrase 
Mijloace 

de 
realizare Umane Intreprinzatori, oameni de afaceri 

Observatii Promovarea unei politici de incurajare a activitatilor de interes turistic in asociere cu alte activitati care pot capata 
specific local  

 
 

Analiza nevoilor si potentialului din sectorul de activitate  14. CONSTRUCTII 
Resurse umane - 

Resurse materiale 

                       Nu exista unitati industriale in domeniul constructiilor 
                 Pe raza comunei exista 2 depozite care comercializeaza materiale de constructii in satul Tibucani: 

- PFA BURAGA PETRU 
- SC ARIZONA M SRL  
 

Resurse 
existente 

Alte forme - 

Necesitati: 

 Infiintarea unor activitati generatoare de venituri cu specializare in constructii si amenajari 
funciare; 

 Organizarea unor cursuri de calificare si specializare pentru activitati de constructii: pietrari, fierari, 
zidari, zugravi, tâmplari, dulgheri etc.; 

 
Materiale Materiale de constructii, gospodariile populatiei  

Financiare Resurse private, Resurse atrase, Fonduri externe 
Mijloace 

de 
realizare Umane Personal calificat in meserii de constructii. Intreprinzatori care doresc sa inceapa o afacere in constructii 

Observatii - 
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III. Domeniul INFRASTRUCTURA 
 
 

Analiza nevoilor si potentialului din sectorul de activitate  15. TEHNICO - EDILITAR 
Resurse umane 4382 consumatori – populatie stabila 

Resurse materiale 

 
Administratia publica locala a facut demersuri pentru introducerea retelei de alimentare cu apa cu statie de 
tratare si a retelei de canalizare cu statie de epurare, in comuna Tibucani. Exista documentatii intocmite si 
depuse. Stadiul lucrarilor:  a fost incheiat contractul de consultanta pentru initierea lucrarilor. 
 Exista fantani sau captari de izvoare de catre locuitorii satelor, lucrari ce sunt insuficiente si nu prezinta 
siguranta; 
 Exista latrine sau fose septice, dar nu se cunosc date precise despre numarul acestora pe teritoriul comunei; 

 

Resurse 
existente 

Alte forme - 

Necesitati: 

 Introducerea retelei de apa-canalizare; 
 Construire statie de tratare – statie locala; 
 Construire statie de epurare – statie locala; 
 Program de constientizare a cetatenilor cu privire la necesitatea racordarii la reteaua edilitara pentru 

eliminarea expunerii la poluare si agenti patogeni. 
Materiale  

Financiare Fonduri atrase, fonduri publice, fonduri externe 
Mijloace 

de 
realizare Umane Persoane active din comuna (aplicarea proiectelor genereaza surse de venituri pentru populatie) 

Observatii Acest sector este determinant in crearea conditiilor optime de locuit in localitate 
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Analiza nevoilor si potentialului din sectorul de activitate  16. ENERGETICA 
Resurse umane - 

Resurse materiale 

         72 km retea electrica; 
         Racord retea electrica 100% 
         Retea stradala iluminat public 100%  
         Alimentarea cu energie electrica se face prin reteaua de 9 transformatoare de joasa tensiune de 380-220 KV 

Resurse 
existente 

Alte forme 

      Este intocmita documentatia pentru introducerea retelei de gaz metan in comuna, au fost derulate doua licitatii 
insa fara succes  
      Transformatoarele electrice sunt foarte vechi si cauzeaza frecvent intreruperi in furnizarea curentului electric. Este 
intocmita documentatia pentru modernizarea retelei de iluminat public.  

Necesitati: 

 Modernizarea retelei de iluminat public; 
 Introducerea retelei de gaz metan, pentru acoperirea nevoilor energetice ale populatiei si institutiilor - 

actualizarea financiara (exista un necesar de 60 000 lei), participarea la licitatiile anului 2014; 
 Valorificarea resurselor energetice regenerabile; 
 Proiecte de asociere a culturilor agricole cu valorificarea energetica produselor agricole. 

Materiale Terenul agricol disponibil 
Expunerea la vânt si la insolatie 

Financiare Fonduri proprii, fonduri atrase, fonduri publice, fonduri externe 

Mijloace 
de 

realizare Umane Locuitorii satelor 

Observatii Nu exista o traditie locala in domeniul aplicatiilor energetice din surse regenerabile (exceptie, lemnul pentru foc) 
Valorificarea potentialului acestui sector constituie o sansa pentru dezvoltarea comunei 
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Analiza nevoilor si potentialului din sectorul de activitate  17. RETEA DE TRANSPORT  
Resurse umane Locuitorii comunei 4382 

Resurse materiale 

          78,388 km drumuri din care:  
  - 13 km drumuri judetene asfaltate - DJ 155 I si DJ 155 N;   
  - 7,83 km drumuri comunale asfaltate (10,47 km dupa terminarea DC 23 Tibucani – Schit Tibucani) 
  - 50,918 km drumuri comunale pietruite;  
  - 4 km drumuri pamant;   
  - 57,300 km drumuri agricole extravilan; 

          5 statii de transport in comun amenajate; 
Resurse 
existente 

Alte forme 

          Investitii in derulare: 
1. Modernizare drum comunal DC 23 Tibucani – DJ 155 I (4,480 Km) cu fonduri de la bugetul de stat (O.G. 28). 

Lucrarea este realizata in proportie de 50% , se asteapta fonduri pentru finalizarea acesteia. 
2. Constructie pod – punte pietonala la Davideni (din fonduri proprii). 
3. Modernizare DC – 4 tronsoane in sat Davideni: Pustieni-Cimitir-Podaru-Doltu. Proiectul a fost aprobat inca din 

2008, iar lucrarea a debutat pe data de 08 noiembrie 2013. 

Necesitati: 

 Finalizarea lucrarilor de asfaltare  la DC 23 Tibucani – DJ 155 I (4,480 Km); 
 Asfaltare DC 21 (varianta alternativa a DC 23); 
 Asfaltarea tuturor drumurilor comunale si  a drumurilor satesti  din comuna; 
 Finalizare lucrari pod – punte pietonala la Davideni; 
 Studiu de Fezabilitate pentru constructie trotuare drumuri de-a lungul drumurilor ; 
 Realizarea a 6 refugii pentru calatori; 
 Reabilitarea drumurilor de exploatare agricola pe toata raza comunei; 
 Reabilitarea infrastructurii de transport pentru cresterea sigurantei in circulatia publica si asigurarea 

liberei deplasari a cetatenilor; 
 Evaluari periodice ale necesarului de transport de persoane si de marfa din zona si promovarea 

acestuia in rândul transportatorilor locali. 
Materiale Calitatea drumurilor de acces in localitate 

Financiare Activitati generatoare de profit 
Mijloace 

de 
realizare Umane - 

Observatii Ponderea transportului se realizeaza spre Tragu Neamt si Piatra Neamt 
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IV. Domeniul URBANISM 
 
 

Analiza nevoilor si potentialului din sectorul de activitate  18. MANAGEMENTUL TERITORIULUI 
Resurse umane Responsabilul pe urbanism, primarul; cei 4382 de  locuitori ai comunei 

Resurse materiale Cele 4970,00 ha ale comunei Resurse 
existente Alte forme Este inceput studiul si cercetarea privind zonarea teritoriului 

 

Necesitati: 

 Crearea unei mentalitati de abordare a vietii sociale si economice locale in care teritoriul constituie o resursa;  
 Studii si cercetari privind zonarea teritoriului pe criterii de potential economic, social, ecologic, tehnologic si 

crearea conceptelor necesare de valorificare a acestui potential - completare, finalizare; 
 Definitivarea reconstituirii proprietatii asupra terenurilor si cladirilor; 
 Adoptarea unui concept european de organizare teritoriala pentru imbunatatirea conditiilor de dezvoltare 

regionala; 
Materiale Intreg teritoriul comunei 

Financiare Resurse bugetare, resurse atrase, fonduri externe 
 

Mijloace 
de 

realizare Umane Acces la consultanta de specialitate pentru realizarea obiectivului  
Observatii - 

 

 
Analiza nevoilor si potentialului din sectorul de activitate  19. PUG SI PUZ 

Resurse umane Responsabilii din primarie: primar, secretar, viceprimar 
Resurse materiale PUG si PUZ  actualizate in  2012 Resurse 

existente Alte forme - 
Necesitati:  Reactualizarea PUG si PUZ cu includerea tuturor mentiunilor impuse de dezvoltarea locala 

Materiale - 
Financiare Fonduri locale 

Mijloace 
de 

realizare Umane Acces la consultanta de specialitate 
Observatii -  
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Analiza nevoilor si potentialului din sectorul de activitate  20. AMENAJAREA TERITORIULUI 

Resurse umane                  Disponibilitatea celor 4382 de locuitori de a participa la activitatile de amenajare a teritoriului 
 

Resurse materiale                 Cele 4970,00 ha ale comunei 
 

Resurse 
existente 

Alte forme 

 Terenuri inundabile: 12 km in punct Barlad. Sunt in derulare lucrari pentru construirea unui dig in zona 
paraului Umbrari. 
 1493 ha teren neagricol din care: 
- 719 ha, drumuri/soluri neproductive 
- 585 ha paduri 
- 50 ha luciu de apa 
- 139 ha curti constructii 

Necesitati: 

 Lucrari de regularizare a paraului Umbrari – punct Barlad, pe o suprafata de 12 km; 
 Zonarea terenurilor agricole pentru adaptare la sisteme moderne de valorificare si asigurare acces; 
 Constituirea si actualizarea permanenta a unei baze de date privind situatia teritoriului; 
 

Materiale Incurajarea dezvoltarii unor activitati economice locale pentru amenajari si intretinere  
 

Financiare Fonduri private, fonduri atrase, fonduri externe 
 

Mijloace 
de 

realizare 
Umane Crearea de locuri de munca pentru populatia activa locala pentru lucrari de amenajare 

 
Observatii Promovarea unei politici de amenajare si creare a unor premise de dezvoltare locala pe principii durabile 
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V.Domeniul MEDIUL INCONJURATOR 
 
 

Analiza nevoilor si potentialului din sectorul de activitate  21. CALITATEA MEDIULUI (APA, AER, SOL) 
Resurse umane Locuitorii comunei nu sunt expusi la poluare sau generatori de poluare 

Resurse materiale 

Terenuri agricole si tehnologiile de intretinere a culturilor  
Gospodariile populatiei, dejectiile animaliere, soseaua  

Apa infestata cu nitriti si nitrati, fosfati si germeni patogeni 
 

Resurse 
existente 

Alte forme Un procent foarte mic (cca. 5% )din totalul locuintelor detin instalatii pentru apa realizate din surse proprii 
 

Necesitati: 

 Identificarea surselor de poluare si a stadiului de afectare a mediului inconjurator; 
 Monitorizarea calitatii, luarea unor masuri de protectie care vizeaza starea de confort si sanatate a 

populatiei; 
 Educatia ecologica trebuie promovata la toate nivelele de administrare si de vârsta; 
 Formarea comportamentului si a deprinderilor fata de mediu trebuie sa inceapa si sa se desfasoare in 

mod sistematic in gradinite si scoli; 
 Monitorizarea gradului de poluare a aerului, proiect privind identificarea duritatii apei ( prezinta nitriti si 

nitrati in cantitati considerabile), solului; 
 Solutii de stopare a poluarii si de restaurare ecologica; 
 Program de restructurare a activitatilor gospodaresti pentru eliminarea surselor de poluare a aerului, 

apei si solului; 
 Program de constientizare a populatiei comunei asupra riscurilor de expunere la poluare si a masurilor 

de evitare  a poluarii mediului inconjurator; 
 Organizarea societatii civile pentru promovarea conceptelor ecologice 

Materiale Depoluare naturala (macrofite) 
Financiare Resurse publice, resurse atrase 

Mijloace 
de 

realizare Umane Reprezentantii societatii civile, personal specializat pentru aplicarea proiectelor 

Observatii Este necesara o politica ecologica intensiva pentru: stoparea poluarii, crearea conditiilor pentru desfasurarea unor 
activitati economice ecologice, asigurarea confortului unei vieti in mediu curat fara expunere la riscuri de poluare 
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Analiza nevoilor si potentialului din sectorul de activitate  22. PROTECTIA SANATATII UMANE 

Resurse umane 
Populatia comunei grupata pe categorii de varsta 

                                                              2 medici de medicina generala de familie 

Resurse materiale 
1 Dispensar uman cu 2 cabinete de medicina generala de familie 

2 Farmacii umane 
 

Resurse 
existente 

Alte forme - 

Necesitati: 

 Program de constientizare a populatiei cu privire la expunerea agenti nocivi in diferite situatii si 
necesitatea unor masuri drastice de protejare; 

 Construirea unui stationar pentru supravegherea starii de sanatate; 
 Modernizarea dispensarelor pentru asigurarea serviciilor de sanatate la standarde inalte; 
 Program de educare a populatiei pentru adoptarea unui mod de viata sanatos; 
 Monitorizarea unor factori de risc pentru sanatatea umana: poluare chimica, zgomot, stres; 
 Organizarea societatii civile pentru promovarea conceptelor moderne de sanatate umana; 

Materiale Cladiri si mijloace de comunicare si transfer de cunostinte 
Financiare Resurse publice, resurse atrase, resurse private 

Mijloace 
de 

realizare Umane Specialisti si voluntari 
Observatii Focalizarea politicii administratiei publice pe satisfacerea nevoilor umane 

 

 
Analiza nevoilor si potentialului din sectorul de activitate  23. UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE 

Resurse umane - 

Resurse materiale  3477,00 teren agricol: 2789 ha teren arabil, 519 ha pasuni, 91 ha fânete, 78 ha livezi 
 

Resurse 
existente 

Alte forme Sunt in derulare studii, se fac forari insa nu sunt informatii disponibile  

Necesitati: 
 Desfasurarea unei campanii de constientizare a populatiei cu privire la gestionarea durabila a 

resurselor locale; 
 Promovarea unei politici de incurajare a activitatilor de exploatare a resurselor regenerabile; 
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 Proiect de educare si transfer de cunostinte cu privire la conceptul de dezvoltare durabila si a 
raportului nevoi/ resurse; 

Materiale Mijloace moderne de conducere si control al proceselor 

Financiare Resurse publice, resurse atrase, resurse private 
Mijloace 

de 
realizare Umane Proprietarii de pamânt de pe raza comunei pentru resursele solului  

Observatii Oportunitatea valorificarii potentialului sectorului este o prioritate a Strategiei Europene 
 

 
 

Analiza nevoilor si potentialului din sectorul de activitate  24. MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DESEURILOR 

Resurse umane 
           Serviciu de colectare deseuri este externalizat, comuna beneficiaza de servicii de colectare a deseurilor ”la 
poarta” din anul 2011   
         

Resurse materiale 

           Colectarea deseurilor menajere se face neselectat, o data la doua saptamani.  
           In prezent sunt in derulare investitii prin includerea comunei Tibucani in proiectul ”Sistem de Management 
Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt”- SMID cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POS 
Mediu. 

Resurse 
existente 

Alte forme 

           Tendinte de depozitare neorganizata de deseurilor solide post-utilizare, gunoiul se recicleaza in  sistem 
propriu; 
           Arderea poluanta a unor materiale post-utilizare: mase plastice, cauciuc, textile sintetice 
 

Necesitati: 

 Activitati de educare a populatiei cu privire la necesitatea si modul de gestionare a deseurilor 
menajere solide; 

 Crearea infrastructurii locale de colectare si depozitare intermediara a deseurilor solide; 
 Organizarea societatii civile pentru promovarea conceptelor moderne gestionare a deseurilor; 
 Educatia ecologica trebuie promovata la toate nivelele de administrare si de vârsta. 

Materiale Infrastructura de colectare, depozitare, transport 
Financiare Resurse publice, resurse atrase, fonduri externe 

Mijloace 
de 

realizare Umane Personal calificat 
Observatii Acest sector este determinant in crearea conditiilor optime de locuit in localitate 
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Analiza nevoilor si potentialului din sectorul de activitate  25. SPATII VERZI 
Resurse umane                      Locuitorii comunei 4382 persoane 

Resurse materiale 
  Sunt amenajate 5 spatii de agrement : 2 in sat Tibucani, 2 in sat Tibucanii de Jos si 1 in Davideni. 

                     Spatii publice, spatii de joaca la gradinite, curtile oamenilor si ale institutiilor 
                     Se lucreaza la amenajarea trotuarelor 

Resurse 
existente 

Alte forme                              Exista teren disponibil pentru amenajarea de spatii verzi si de agrement; 

Necesitati: 

 Reabilitarea  spatiilor de joaca pentru copii – la gradinite; 
 Realizarea unor spatii verzi si de agrement; 
 Amenajarea de trotuare in fata locuintelor de-a lungul drumurilor de acces in comuna (alei pietonale); 
 Realizarea de parcari, trebuie delimitata locatia prin PUZ; 
 Program de constientizare si educare a populatiei la toate nivelurile de varsta. 

Materiale Acces la material biologic adecvat 
Financiare Fonduri proprii, fonduri atrase, fonduri publice  

Mijloace 
de 

realizare Umane Acces la consultanta peisagistica 
Observatii Pentru locuitorii comunei amenajarile peisagistice trebuie sa devina un factor de confort si sanatate 

 
 
 

Analiza nevoilor si potentialului din sectorul de activitate  26. STABILIZARE TERENURI 
Resurse umane -  

Resurse materiale 
                  Terenuri inundabile pe o suprafata de 12 km in punct Barlad; Cursul de apa care creaza aceste probleme 

este paraul Umbrari 
                  111 ha, soluri neproductive  Resurse 

existente 

Alte forme 

Au fost efectuate lucrari de  consolidare maluri, decolmatare, largit albie, in sat Davideni – punct Cires 
Sunt in derulare lucrari pentru construirea unui dig in zona paraului Umbrari. 
Exista documentatie pentru efectuarea de lucrari de regularizare a paraului Umbrari – punct Barlad, pe o 
suprafata de 12 km. Lucrarile intampina dificultati deoarece zona respectiva este teren privat. 

Necesitati:  Regularizare parau Umbrari – punct Barlad – 12 km; 
 Consolidarea malurilor si tuluzurilor prin plantarea de zone verzi;  
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Materiale Suprafetele de teren afectate 
Financiare Programul Operational Sectorial pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala 

Mijloace 
de 

realizare Umane Persoanele active din comuna, proprietari ai terenurilor afectate 
Observatii Prin actiunile de stabilizare a terenurilor se reface si echilibrul ecologic la zonei 
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VI. Domeniul ADMINISTRAȚIE PUBLICA 
 
 

Analiza nevoilor si potentialului din sectorul de activitate  27. ADMINISTRATIE SI SOCIETATE CIVILA 
Resurse umane                15 salariati care constituie colectivul executiv al Primariei 

               1 sef S.V.S.U. + formatiuni voluntare pe sate 

Resurse materiale                Sediu propriu modernizat si dotat (dotari IT complete), in anul 2007 
               Serviciu S.V.S.U. 

Resurse 
existente 

Alte forme               Exista plan de actiune pentru aparare civila aprobat (calamitati: inundatii, cutremur, alunecari de teren, etc.) 
               Exista proiect in derulare pentru construirea unei baze sportive noi – model TIP I 

Necesitati: 

 Modernizare sediu Primarie; 
 Lucrari de amenajare interioara a sediului; 
 Dotare integrala S.V.S.U.; 
 Programe de dotare si intarire institutionala a administratiei publice; 
 Program de evidenta a persoanelor; 
 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:  1 masina serviciu primarie; utilaje constructii: 1 tractor cu semiremorca, 
autogreder, basculanta; 

 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; 

 Organizarea sistemului de paza comunala si obsteasca; 
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 Infiintarea sistemului de paza a tarinelor. 
Materiale Patrimoniul public si privat al comunei 

 

Financiare Fonduri proprii, fonduri bugetare si fonduri externe 
 

Mijloace 
de 

realizare 
Umane Cresterea numarului de salariati ai Primariei pentru a se mari calitatea actului de administratie publica   

 

Observatii Cresterea autonomiei administratiei publice locale presupune constituirea mijloacelor adecvate a aplicare si urmarire a 
consecintelor politicii economice, sociale si ecologice si a impactului asupra cetatenilor si bunurilor lor 
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