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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 Exista director de CC

Resurse 
existente Resurse materiale

2 Camine culturale: ambele in satul Sabasa; 
 1 Biblioteca comunala ce functioneaza la in cadrul Caminului Cultural Centru Borca, 4 calculatore și acces 
la internet prin biblionet;

      Monumente istorice 
 Casa administratorului Domeniului Coroanei - 1898, sat BORCA (azi internat) 
 Ocolul silvic – 1898, sat BORCA (astazi scoala) 
 Casa Diaconescu – secolul al XIX-lea, sat Sabasa (azi dispensar medical) 
 Ocolul silvic – 1928, sat Sabasa (astazi Posta) 
 Scoala veche – 1929, sat Sabasa 

 Alte monumente:
 Fantana nemteasca situata in curtea Liceului teoretic “Mihail Sadoveanu”, Borca;
 Obeliscul eroilor din razboaiele din 1877-1878 si din 1916-1918;
 Muzeul etnografic “Stramosii” din satul Madei;
 Casa memoriala a poetului Aurel Dumitrascu;
 Piatra scrisa de pe muntele Goia din apropierea izvoarelor Sabasei.
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in comuna exista 8 biserici ortodoxe si 2 case de adunare penticostale:

Manastirea/ localitatea Hramul Data hram
Biserica "Sfintii Apostoli Petru si 

Pavel"- Borca “Sfintii Apostoli Petru si Pavel” 15 August

Biserica “Adormirea Maicii 
Domnului” (Biserca veche) -Paraul 

Carjei.  “Adormirea Maicii Domnului” 21 Mai

Biserica “Sf. Imparati Constantin si 
Elena” (Biserca noua)- Paraul Carjei

“Sfintii Imparati Constantin si Elena”
21 mai

Biserica “Nasterea Sf. Ioan 
Botezatorul”-Paraul Pantei “Sf. Ioan Botezatorul” 24 Iunie

Biserica “Schimbarea la Fata”-Madei “Sf. Arhangheli Mihail si Gravil” 6 August 
 8 Noiembrie

Biserica veche “Sf. Dumitru”- Sabasa “Sf. Dumitru” 26 Octombrie
Biserica noua “Sf. Spiridon”- Sabasa “Sf. Spiridon” 12 Decembrie

Biserca “Buna Vestire”-Soci “Sf. Ilie” 25 Martie 
 20 Iulie

Casa de adunare penticostala din 
satul Madei
Casa de adunare penticostala “Rugul 
Aprins” din Borca
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Alte forme

 Ziua comunei se sarbatoreste in ultima duminica din luna august al fiecarui an – organizator Primaria 
comunei Borca

 Harmul bisericii pe data de 29 iunie de Parohia Sfintii Apostoli Petru si Pavel din Borca

Necesitati:

 Infiintare O.N.G. la Biserica;
 Reabilitarea bisericilor din toate satele;
 Construirea de cantine sociale la toate parohiile din comuna;
 Reabilitare, modernizare si dotare camine culturale  - achizitionarea de mobilier, echipament IT;
 Reabilitarea, modernizarea si dotarea salii de festivitati din satul Madei;
 Achizitionarea costume populare si recuzita pentru ansamblurile de dansuri „Izvoarele Borcutului” 

si „Drumul Baltagului”;
 Identificarea de actori locali care sa investeasca – de exemplu sali internet, activitati recreative 

etc.
 Identificarea de resurse financiare externe;

Materiale Organizarea judicioasa a spatiilor din Caminele Culturale

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 Colectivul Primariei Borca.
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 Tesut, cusut, impletit, impletituri de nuiele (cosuri), prelucrarea artizanala a lemnului.

Resurse materiale Lana de oi, nuiele, lemn.Resurse 
existente Alte forme

Necesitati: Reabilitarea si dotarea muzeului etnografic „Stramosii” din satul Madei;
Infiintarea unor spatii sau relele de vanzare a produselor traditionale lucrate manual

Materiale Exista traditii locale in domeniul artei si a artei populare;
Financiare -

Mijloace 
de 

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

Analiza nevoilor si potentialului din sectorul de activitate  3. EDUCATIE
Resurse umane 99 cadre didactice

Resurse 
existente Resurse materiale

 1 Liceu – Liceul Teoretic “Mihail Sadoveanu”, Borca;
 2  Scoli cu clasele I – VIII

o Scoala cu clasele I-VIII, Madei;
o Scoala cu clasele I-VIII, Sabasa;

 3 Scoli   cu clasele I – IV
o Scoala cu clasele I-IV, Paraul Carjei
o Scoala cu clasele I-IV, Soci;
o Scoala cu clasele I-IV, Paraul Pantei;

 6 Gradinite - Gradinita Centru Borca;
 1 Microbuz scolar;
 1 sala de sport in cadrul liceului;

Exista SF depus pentru Reabilitare Scolii cu clasele I-VIII din satul Madei
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Alte forme

                          Potrivit datelor obținute, sunt cuprinsi in invatamant un numar de 1468 de elevi:
- Prescolari : 212
- Primar : 253
- Gimnaziu : 287
- Liceu : 607
- SAM: 28
- Postliceala: 58

Necesitati:

 Reabilitarea/modernizarea unitatilor de invatamant: toate corpurile de cladire din cadrul Liceului 
Teoretic Borca, scolile din Borca, Madei, Paraul Carjei, Paraul Pintei, Sabasa, gradinita Borca;

 Dotari IT ale unitatilor de invatamant;
 Infiintare program prelungit la Gradinita Centru Borca;
 Infiintare after-school in satul Borca;
 Amenajarea a 2 terenuri de sport : unul pentru pentru Scoala Sabasa si un teren in satul Sabasa 

(in zona fostei colonii ACH) ;
 Amenajare curtea Scolii Borca;
 Reabilitarea terenului de sport din satul Madei;
 Amenajare spatiu de joaca pentru scolari si prescolari in curtile scolilor din satele Borca, Madei, 

Paraul Carjei, Paraul Pintei, Sabasa, Soci;
 Achizitionarea a doua microbuze scolare;
 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 de pe raza comunei Borca
Colectivul Primariei Borca

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

 7 asistenti personali;
 121 de familii ce beneficiaza de VMG, 
 160 familii ce beneficiaza de ASF,
 6 copii care  beneficiaza de masuri de protectie sociala;
 28 persoane cu dizabilitati.

Resurse materiale                                        Serviciul de asistenta sociala din cadrul Primariei este acreditat 

Resurse 
existente

Alte forme Asistent comunitar

Necesitati:

 Infiintare posturi de asistenti sociali; 
 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 de zi si permanent pentru batrani si copii;
 Infiintarea unei cantine sociale;
 Studiu de Fezabilitate pentru constructia unui 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;
 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 sau sa sprijine 

aceste servicii.
Materiale -

Financiare
Resurse bugetare

Resurse atrase (potentiali actori locali - parohii, ONG-uri, etc.- care sa preia administrarea acestor servicii)
Fonduri externe

Mijloace 
de 

realizare
Umane Asistenti personali, maternali

Observatii - 
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Analiza nevoilor si potentialului din sectorul de activitate 5. SANATATE

Resurse umane

 2 medici de medicina generala + 36 cadre medii sanitare;
 1 medic + 1 asistenta-cabinet particular; 
 1 medic stomatolog;
 2 medici veterinari + 2 asistenti;
 1 farmacist si 4 cadre medii.

Resurse materiale

 1 Cabinet medicina de familie;
 1 cabinet medical particular;
 1 cabinet stomatologic;
  3 farmacii umane;

                      1 dispensar veterinar.

Resurse 
existente

Alte forme -

Necesitati:

 Studiu de Fezabilitate pentru reabilitarea/ modernizarea, dotarea si utilarea dispensarului si a 
cabinetului stomatologic la standarde europene;

 Dotare cabinet medical;
 Achizitionare unei ambulante;
 Modernizare dispensar veterinar;
 Infiintare punct sanitar in satul Madei;
 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
       5 cadre: 1 sef de post si 4 agenti de politie
        SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA – 76 de persoane din care: 1 sef SVSU, 4 soferi 
si  71 voluntari. 

Resurse materiale

       Exista sediu de politie;
        Serviciu S.V.S.U.

 1 masina de politie;
 2 autospeciale pompieri.

Resurse 
existente

Alte forme -

Necesitati:

 Modernizarea si dotarea postului de politie;
 Modernizarea si dotarea sediului de serviciu SVSU;
 Achizitionare autospeciala pompieri moderna;
 Achizitionare masina I.S.U moderna;
 Inființare Politie Locala;
 Amenajare teren pentru antrenamente voluntari si elevi care participa la concursuri;
 Campanii de educatie a populatiei privind protectia sociala;

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 

205



Strategia de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2014 – 2020     Comuna Borca

Analiza nevoilor si potentialului din sectorul de activitate  7. CONDITII DE LOCUIT
Resurse umane Populatia comunei – 6184 locuitori (conform datelor furnizate de Primaria Comunei Borca)

Resurse materiale

 2634 gospodarii si 2622 locuinte, cu un numar mediu de 3 camere si o suprafata locuibila de 
cca.60 mp.
 Starea fizica a constructiilor: 70% buna, 25% medie, 5% rea.
 Locuintele sunt pe o structura din lemn in proportie de 40%, BCA si caramida 60%.
 Numar nivele: maxim P+1+M.

Resurse 
existente

Alte forme   99.8% din total sunt racordate la reteaua de curent electric
80% din total sunt racordate la reteaua de alimentare cu apa

Necesitati:

 Construirea unor blocuri ANL cu locuinte pentru tinei;
 Aplicarea Codului constructiilor privind locuintele (reabilitarea celor vechi si construirea altora noi);
 Realizarea sistemului de canalizare si epurare a apelor uzate;
 Actiune educativa de constientizare a locuitorilor cu privire la exigentele conditiilor de locuit;
 Promovarea unei politici de urbanism moderne.

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 Borca

Resurse 
materiale

 20518 ha suprafata totala a comunei
 6054 ha teren agricol: 2553 ha pașuni, 2876 ha fanețe 
 935 ha teren intravilan, 19583 ha teren extravilan
 Efectivul de animale

cai bovine Ovine porcine caprine pasari suine

264 2385 6000 600 284 10000 343

Alte forme

o Principalele culturi: cartoful, porumbul; 
 Suprafața luciu de apa – 127ha;
 Rauri: Bistrita;
 Paraie: Borca, Sabasa, Pr. Lui Tarata, Pr. Lui Leonte si torentii aferenti; 
 Zone afectate de alunecari de teren: 

 DN 17 B – zona Chiriac;
 Extravilan Pr. Carjei – „Rapa Pornita”
 Sat Pr. Pintei zona locuintelor;
 Sat Soci zona Pr. Lui Tarata si Pr. Lui Leonte;
 Zonele adiacente torentilor de pe toata suprafata comunei.

Necesitati:

 Regularizarea albiei raului Bistrita;
 Regularizarea paraielor su torentilor paraielor;
 Reabilitarea terenurilor afectate de alunecari de teren prin plantarea de salcami/ impaduriri;
 Infiintare centru de predare a produselor din carne si lapte – domeniul zootehnie; 
 Infiintare de puncte de colectarea a laptelui;
 Infiintare centru de prelucrare a laptelui;
 Infiintarea unui abator la standarde, care sa deserveasca si localitatile limitrofe;
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 Infiintare ferme de bovine, ovine;
 Infiintare asociatii crescatori de ovine, bovine, asociatii a cultivatorilor;
 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;

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 - 
Observatii -

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

Resurse materiale

                   14228 ha teren paduri si alte terenuri forestiere: 
- proprietate privata  3048 ha, 
- proprietatea statului administrate de RNP 10616 ha,
- proprietatea comunei Borca 564 ha.

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.

Mijloace 
de 

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

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)

Analiza nevoilor si potentialului din sectorul de activitate  10. INDUSTRIE
Resurse 
umane          persoanele salariate in domenii non-agricole

Resurse 
materiale

In comuna Borca predomina activitatile de  ”Exploatarea si prelucrarea lemnului”, “Comert” si “Turism”.
Dupa ramura de activitate, acesti agenti economici sunt repartizati astfel:

 112 unitati in domeniul Comert;
 5 unitati turistice;
 25 unitati de exploatare a lemnului;
 4 depozite materiale constructii;
 10 firme transport;
 4 service auto;
 1 atelier tamplarie;.

Resurse 
existente

Alte forme -

Necesitati:

 Construirea unor fabrici de prelucrare a laptelui, a carnii;
 Infiintare de puncte de colectarea a laptelui;
 Infiintarea unui abator la standarde, care sa deserveasca si localitatile limitrofe;
 Infiintare asociatii crescatori de ovine, bovine, asociatii a cultivatorilor;
 Infiintare puncte de colectare a plantelor medicinale, fructe de padure si ciuperci;
 Infiintare saptii de vanzare a produselor traditionale;
 Construirea de brutarii si alte fabrici de panificatie, etc.
 Promovarea spiritului antreprenorial pentru dezvoltarea unor activitati de productie pentru valorificarea 

resurselor locale;
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Materiale -
Financiare Atragerea de surse financiare din fonduri publice sau fonduri private

Mijloace 
de 

realizare Umane Continuarea studiilor de catre absolventii scolii
Observatii -

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

Resurse materiale  122 unitati in domeniul Comert;
Resurse 
existente

Alte forme -
Necesitati:  Alinierea la standardele aprobate a activitatilor comerciale;

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

Resurse materiale

 CEC - 1;
 Posta - 2;
 Cablu TV+NET; Telefonie fixa si mobila;
 Servicii medicale (dispensar uman);
 Cabinet de asistenta veterinara - 1;
 Unitati comerciale – aprox. 15 minimarket-uri;
 Servicii turistice – 5.
 Farmacie umana; 
 Unitati comerciale – magazine mixte;
 Unitate service autol - 4;
 Unitati in domeniul constructiilor – 4 depozite materiale constructii;

Resurse 
existente

Alte forme -

Necesitati:

 SUPERMARKET; 
 Infiintare sectii pentru reparatii utilaje agricole; 
 Coafor; cizmarie; croitorie, confectii textile; 
 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 
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Analiza nevoilor si potentialului din sectorul de activitate 13. (AGRO)TURISM
Resurse umane -

Resurse materiale

         5 unitati turistice: 
- Pensiunea “(Popasul) Vanatorului”;
- Pensiunea “Caprioara Turism”;
- Pensiunea “Rozmarin”;
- Pensiunea “Vitoria”;
- Casa Bondar.

 Atractii turistice
 Rezervatianfaunistica “Borcuta” si izvorul de apa mineral Borcut;
 Traseele turistice din Mntii Bundacu, Borcii si Sabasei si stanile din aceste zone;
 Drumul Vitoriei Lipan  si Crucea Talienilor din Varful Stanisoarei;
 Piatra Scrisa de pe Muntele Goia, situata in apropierea  izvoarelor Sabasei;

 Monumente istorice:
 Casa administratorului Domeniului Coroanei - 1898, sat BORCA (azi internat);
 Ocolul silvic – 1898, sat BORCA (astazi scoala);
 Casa Diaconescu – secolul al XIX-lea, sat Sabasa (azi dispensar medical);
 Ocolul silvic – 1928, sat Sabasa (astazi Posta) ;
 Scoala veche – 1929, sat Sabasa.

 Alte puncte de interes:
- Biserica "Sfintii Apostoli Petru si Pavel"- Borca; 
- Casa memoriala  „Aurel Dumitrascu”;
- Muzeul etnografic „Stramosii”;
- „Montaniada” organizata de Clubul Ecoturistic „Crucea Talienilor”;
- Programe artistice organizate de Ansamblul folcloric „Izvoarele Borcutului”.

Resurse 
existente

Alte forme Comuna are potential turistic ridicat.

Necesitati:

 Crearea infrastructurii in vederea promovarii turismului in zona;
 Construire Centru de Informare tursitica Borca;
 Infiintare, modernizare, dotare pensiuni si stani agroturistice;
 Marcarea traseelor turistice;
 Identificarea  potențialilor investitori in turism/agroturism;
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 Informare și asistența privind fondurile interne și externe disponibile;
 Accesarea fondurilor disponibile (FDR, FEADR, etc.)

Materiale Zone ale comunei care pot fi amenajate pentru agro-turism

Financiare Resurse private, Resurse atraseMijloace 
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

 Exista 4 unitați industriale – depozite de materiale constructii:
-  SC AXA CONSTRUCTII SRL;
- SC PETRUS PROD SRL;
- SC NANA CONSTRUCT SRL;
- II FEDELES FLORIN.
 9 Firme cu domeniu de activitate constructii, dintre care amintim;

 SC COMBIS SRL
 SC EMITUD CONSTRUCT SRL
 SC GRAND LIO SRL
 SC PETROVEL SRL 
 SCTOTAL CONSTRUCT SRL – punct de lucru

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 la scola profesionala din cadrul Liceului 
Teoretic Borca pentru activitati de constructii: pietrari, fierari, zidari, zugravi, tamplari, 
dulgheri etc.;
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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 618 locuitori 

Resurse materiale

 85 % din gospodarii din comuna Borca sunt bransate la reteaua de alimentare cu apa;
 Exista latrine sau fose septice, dar nu se cunosc date precise despre numarul acestora pe teritoriul comunei;
 Exista fantani sau captari de izvoare de catre locuitorii satelor, lucrari ce sunt insuficiente si nu prezinta   

siguranta;

Resurse 
existente

Alte forme In prezent sunt in derulare  SF si PT pentru introducerea sistemului de canalizare: 

Necesitati:

 Extindere alimentare cu apa in toate satele;
 Introducerea retelei de gaz metan, pentru acoperirea nevoilor energetice ale populatiei si institutiilor
 Obtinerea fonduri guvernamentale sau externe pentru realizarea siastemului de canalizare si epurare a 

apelor uzate;
 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

Analiza nevoilor si potentialului din sectorul de activitate  16. ENERGETICA
Resurse umane -

Resurse materiale
 120 km retea electrica  distributie
 70 km retea stradala iluminat public;
 Racord rețea electrica 99.8% 

Resurse 
existente

Alte forme - Microhidrocentrala aflata in functiune pe Paraul Borca,
- Panouri solare.
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Necesitati:

 Extinderea retelei electrice.
 Extinderea retelei de iluminat public; 
 Modernizare iluminat public;
 Introducerea retelei de gaz metan, pentru acoperirea nevoilor energetice ale populatiei si 

institutiilor;
 Dotarea institutiilor publice cu panouri solare (scoli, gradinite, primarie, sala de sport);
 Valorificarea resurselor energetice regenerabile – eoliene, energia solara, hidroenergia;
 Proiecte de asociere a culturilor agricole cu valorificarea energetica produselor agricole.

Materiale Terenul disponibil
Expunerea la vant 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

Analiza nevoilor si potentialului din sectorul de activitate  17. RETEA DE TRANSPORT 
Resurse umane Locuitorii comunei 3811

Resurse materiale

   Exista cca. 93 km drumuri pe raza comunei din care: 
 10  km drum national asfaltat – DN 17 B; 
 23 km drumuri judetene, dintre care 5 km asfaltate;
 12 km drumuri comunale pietruite;
 48 km drumuri satesti pietruite.

Resurse 
existente

Alte forme

SF si PT depus MDRT pentru Modernizare drumuri comunale
 DC 156 Borca – 7.71 km;
 DC 196 Borca – 1.52 km;
 DC 197 Borca-Sabasa – 0.81km.

Necesitati:

 Reabilitare DN 17 B.
 Asfaltare DJ 209 B – 18 km.
 Modernizare (asfaltare) drumuri comunale:

- DC 156  Borca 3.7 Km;
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- DC 196 Borca-Soci 2.5 km;
- DC 197 Borca – Sabasa -1.75 km; 
- DC 198 Borca- Paraul Carjei – 4 km.

 Modernizare (asfaltare) drumuri satesti din toate satele de pe raza comunei = 48 km;
 Studiu de Fezabilitate pentru constructie trotuare de-a lungul drumurilor ;
 Amenajare parcari;
 Infiintare piste biciclisti in comuna Borca;
 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 randul transportatorilor locali.
Materiale Calitatea drumurilor de acces in localitate

Financiare Activitati generatoare de profit
Mijloace 

de 
realizare Umane -
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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 6148 de  locuitori ai comunei

Resurse materiale Cele 20518 ha ale comuneiResurse 
existente Alte forme -

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 

urbana;
Materiale Intreg teritoriul comunei

Financiare Resurse bugetare, resurse atrase, fonduri externeMijloace 
de 

realizare Umane Acces la consultanta de specialitate pentru realizarea obiectivului 

Observatii Managementul teritoriului difera de amenajarea teritoriului
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Analiza nevoilor si potentialului din sectorul de activitate  19. PUG SI PUZ
Resurse umane Responsabilii din primarie: primar, secretar, viceprimar

Resurse materiale PUG este in stadiul de lucruResurse 
existente Alte forme -

Necesitati: Fonduri pentru avizarea si aprobarea PUG;
Fonduri pentru intocmirea cadastrului general al comunei.

Materiale Intreg teritoriul comunei
Financiare Fonduri locale.

Mijloace 
de 

realizare Umane Acces la consultanta de specialitate
Observatii  

Analiza nevoilor si potentialului din sectorul de activitate  20. AMENAJAREA TERITORIULUI
Resurse umane                  Disponibilitatea celor 6148 de locuitori de a participa la activitatile de amenajare a teritoriului

Resurse materiale                 Cele 20518 ha ale comunei

Resurse 
existente

Alte forme

 Teren neagricol 15017 ha:
 14228 ha paduri si alte terenuri forestiere
 130 ha curti constructii
 127 ha ape
 129 cai de comunicatii
 403 teren neproductiv 

Necesitati:

 Regularizarea si consolidarea malurilor paraielor si a torentilor prin indiguri;
 Reabilitarea terenurilor afectate de alunecari de teren;
 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;

Mijloace 
de 

realizare

Materiale Incurajarea dezvoltarii unor activitati economice locale pentru amenajari si intretinere 
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Financiare Fonduri private, fonduri atrase, fonduri externe

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 Gospodariile populatiei, dejectiile animaliere.Resurse 
existente

Alte forme O mare parte din populatie detine 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 varsta;
 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;
 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 -
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Analiza nevoilor si potentialului din sectorul de activitate  22. PROTECTIA SANATATII UMANE

Resurse umane

                                                               2 medici de medicina generala + 3 cadre medii sanitare; 
                                                              1 medic stomatolog

                                                  2 medic veterinar + 2 tehnicieni

Populatia comunei grupata pe categorii de varsta:

Varsta 0- 14 ani 15 – 19 ani 20 – 34 ani 35 – 64 ani >65 ani

Nr persoane 1107 419 1039 2384 1118

Resurse materiale

 2 cabinete asociate de medici de familie;
 1 cabinet medical particular;
 1 cabinet stomatologic;
 3 farmacii umane;
 1 dispensar veterinar;
 Sediu SMURD.        
                                                        

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 di dotarea dispensarelor pentru asigurarea serviciilor de sanatate la standarde inalte;
 Infiintarea unui laborator de analize medicale;
 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;
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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  5663 ha teren agricol: 2353 ha pasuni, 2876 ha fanete;Resurse 
existente Alte forme -

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;
 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 pamant de pe raza comunei pentru resursele solului 

Observatii Oportunitatea valorificarii potentialului sectorului este o prioritate a Strategiei Europene

223



Strategia de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2014 – 2020     Comuna Borca

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

Resurse umane            Contract de precolectare,  colectare, transport si depozitare deseuri SC AGMANDY SRL

Resurse materiale -Resurse 
existente

Alte forme
Comuna Borca face parte din proiectul integrat « Sistemul de management integrat al deseurilor din judetul 
Neamt»  in urma caruia comuna va avea in dotare 640 compostoare

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 de gestionare a 

deseurilor;
 Educatia ecologica trebuie promovata la toate nivelele de administrare si de varsta.

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 6418 persoane

Resurse materiale  Proiect in derulare: amenajarea locului de joaca din curtea gradinitei Centru Borca;Resurse 
existente

Alte forme -
                    

Necesitati:

 Amenajare spatiul de joaca la Gradinita Borca;
 Amenajare centru civic Borca;
 Amenjare baze sportive si locuri de agrement in satele Madei, Sabasa si Soci;
 Amenajare curtilor scolilor din satele Borca, Madei, Sabasa, Paraul Pantei, Soci;
 Amenajare/ infiintarea terenuri de sport la scolile de pe raza comunei Borca;
 Realizarea unor spatii verzi si amenajarea de trotuare in fata locuintelor de-a lungul drumurilor de 

acces in comuna (alei pietonale);
 Realizarea de parcari, trebuie delimitata locatia prin PUG;
 Stabilirea zonelor si amenajarea locurilor pentru picnic;
 Program de conștientizare și educare a populației 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
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Analiza nevoilor si potentialului din sectorul de activitate  26. STABILIZARE TERENURI
Resurse umane - 

Resurse materiale                    Cursurile de apa: rauri, parauri si torenti;

Resurse 
existente Alte forme

 Zone afectate de alunecari de teren:
 DN 17 B – zona Chiriac;
 Extravilan Pr. Carjei – „Rapa Pornita”
 Sat Pr. Pintei zona locuintelor;
 Sat Soci zona Pr. Lui Tarata si Pr. Lui Leonte;

 Zonele adiacente torentilor de pe toata suprafata comunei.

Necesitati:

 Reagularizarea albiei raului Bistrita;
 Reagularizarea albiilor paraielor – Borca, Pr. Lui Tarata si Pr. Lui Leonte;
 Regularizarea torentilor paraielor;
 Reabilitarea terenurilor afectate de alunecari de teren prin plantarea de salcami/ impaduriri;
 Consolidarea malurilor si taluzurilor prin plantarea de zone verzi; 

Materiale Suprafetele de teren afectate

Financiare Programul Operational Sectorial pentru Agricultura si Dezvoltare RuralaMijloace 
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                11 de posturi din care 3 functii de conducere, 4 functionari publici si 4 personal contractual

              

Resurse materiale

Sediul Primariei;
Sediul PSI;
Sediul SC Crucea Talienilor SRL.

 

Resurse 
existente

Alte forme                Dotari IT: 14 calculatoare , 1 laptop, 12 imprimante multifunctionale;
 Alte dotari: 1 tractor U 650; 3 autospeciale PSI, 2 pompe de evacuare a apei.

Necesitati:

 Sediu nou pentru primarie sau extinderea, reabilitarea si dotarea corpului vechi;
 Reamenajarea si dotarea sediului PSI – echipamente specifice pentru pompieri si voluntari;
 Amenajare Centru civic Borca;
 Dotarea institutiilor publice (scoli, gradinite, primarie, sala de sport) cu panouri solare;
 Programe de dotare si intarire 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: 1 autobasculanta, 1 compactor, 1 autogreder, 1 utilaj pentru dezapezire; 1 
vidanja; 1 betoniera; 5 generatoare de curent; 2 pompe.

 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;
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 Cresterea numarului de salariati ai primariei pentru imbunatatirea caliatatii actului de administratie 
publica. 

Materiale Patrimoniul public si privat al comunei

Financiare Fonduri proprii, fonduri bugetare și fonduri externeMijloace 
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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