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INTRODUCERE 

 

Strategia este definită drept cadrul care orientează alegerile, care determină natura și directia unei comunități. De asemnea strategia 

ajută la stabilirea unei direcții unitare pentru comunitate în termenii obiectivelor sale operaționale și furnizează baza alocării resurselor 

necesare pentru orientarea acesteia spre atingerea scopului principal și a obiectivelor stabilite. 

Planurile strategice sunt documente eliberate pe termen lung și mediu, care se revizuiesc periodic și care pun in relație eforturile de pla-

nificare a acțiunilor. Un astfel de exercițiu permite comunități să realizeze o prioritizare, o ierarhizare a problemelor in funcție de resursele 

disponibile. 

Principii de bază în planificarea strategică: 

- șansele comunității de a avea succes sporesc în cazul când există un plan strategic care include folosirea oportunităților apărute în me-

diul exterior; 

- șansele comunității de a avea succes sunt mai mari dacă liderii ei își proiectează perspectiva împreună cu membrii organizației, astfel, 

încât toți să fie implicați în procesul de realizare a perspectivei. 

Planificarea strategică este un proces sistematic prin care comunitatea, fie ea o comună, un oraș, un municipiu sau o microregiune 

agreeaza anumite priorități, care sunt esențiale pentru îndeplinirea misiunii ei și se află în concordanță cu evoluția mediului înconjurător. 

Strategia de dezvoltare locală este instrumentul principal pentru luarea unor decizii care au la bază evaluări anterioare cu caracter 

justitificativ. 
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Strategia de dezvoltare locală reprezintă intrumentul participativ care implică întreaga comunitate și care are drept scop asigurarea 

dezvoltării economice și sociale. De cele mai multe ori Strategia de Dezvoltarea Locală reprezintă un demers pe termen scurt, mediu și lung, 

acesta fiind o modalitate de protecție pentru viitorul comunității. 

Totodată streategia este un instrument flexibil care poate fi actualizat periodic în funcție de dorința și evoluția comunității - este un in-

strument viu care crește odată cu comunitatea care îl deservește. 

Strategia de dezvoltare trasează calea de la situața actuală la situația dorită, previzionată. 

Realizarea acestei Strategii de Dezvoltare Locală se construiește cu ajutorul datelor colectate pe teren și a analizei în detaliu a docu-

mentelor oficiale realizate de specialiștii din domenii diferite. 

CONCEPTE 
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Planificarea este o activitate orientată spre viitor prin care sunt stabilite o serie de obiective și ceea ce trebuie făcut pentru a atinge 

aceste obiective. În urma planificării se pot lua decizii cu privire la ce trebuie făcut – când trebuie făcut – cum trebuie făcut și cine trebuie să o 

facă. 

Planificarea este un proces care nu se incheie cu odată cu elaborarea unui plan, ci continuă cu implementarea acestuia , ținându-se cont 

de faptul că în etapa de implementare, organizare, coordonare și control, planul poate necesita îmbunătățiri sau modificări menite să-l facă 

eficent. 

Planificarea și controlul se află în permanentă legătură. Fără control planificarea nu ar putea fi implementată cu succes, în timp, ce 

fără planificare, activitățile de control ar fi lipsite de direcție: controlul furnizează informații în legătură cu eficența planurilor de acțiune și 

asigură date de intrare în noul proces de planificare. 

Planificarea trebuie văzută ca un process ciclic, repetativ. Orice proces de planificare constă în stabilirea obiectivelor urmărite, planifi-

carea propriu zisă pentru atingerea acestora, un proces de autocontrol și un sistem periodic de revizuire, urmat de o evaluare a rezultatelor și 

de decizia de a reîncepe exercițiul de programare.  

Planificarea este un instrument dialog dintre diferiți factori de interes și comunitate pentru că ne ajută la: 

- Informarea asupra alegerilor strategice, proiecte și priorități; 

- Ajungerea la un consens în problema perspectivelor de dezvoltare ale comunității și prioritățile acesteia; 

- Stabilirea unor relații de parteneriat în urma unor analize a competențelor și necesităților. 

Planificarea strategică reprezintă procesul sistematic prin care comunitatea (in cazul nostru Comuna Unțeni) agreează anumite priori-

tăți esențiale pentru îndeplinirea misiuniei ei și se află în concordanță cu evoluția mediului înconjurător. 

Procesul planficării stategice solicită o atitudine dinamică, pro activă și capacitatea de adaptare la schimb. Putem spune, că acest pro-

ces este strategic pentru că: 

-  Presupune alegerea celei mai optime căi de a răspunde evoluțiilor unui mediu dinamic; 
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- Este sistematic deoarece presupune urmarea unui proces care este în același timp centrat și productiv; 

-  Implică alegerea unor priorități – decizii asupra scopului și mijlocelor atât pe termen lung, cât si pe termen scurt; 

-  Presupune construirea unei întelegeri comune și atragerea de partea noastră a persoanelor interesate în atingerea misiunii. 

 Procesul de planificare strategică trebuie să fie :  

- Cuprinzător – se angajează în proces toată gama grupurilor de interes; 

- Interactiv – să confrunte situația prezentă cu situația potențială; 

- Integrator – să lege în concepție și acțiune toate procesele  

- Repetabil – să recunoască faptul că sistemele și mediul în care acestea se manifestă sunt în continuă schimbare. 

Planificarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Unțeni se axează pe următoarele caracteristici: 

- Abordează problemele la nivel micro; 

- Nu se axează doar pe cazurile isolate; 

- Operează într-un teritoriu bine definit  spațial și administrativ; 

- Determină elemente noi în domeniul financiar, tehnic și managerial, adaptând experiențe care s-au dovedit a fi de succes; 

- Generează resurse, stabilind o legatură directă între planificare și implementare; 

- Este un proces însoțit de priorități bugetare precise; 

- Sprijunul politic este o compensare esențială; 

- Vizează dezvoltarea, bazându se pe practicile existente, cât și de introducerea de noi oportunități pentru acțiune. 

Procesul de planificare poate fi declanșat de: 

- O problemă importantă pentru un număr mare de locuitorii; 

- Un dezastru pe cale să se producă la scară mare în comunitate; 

- O oportunitate de exploatare a unui avantaj economic. 
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Problemele sunt de obicei descoperite prin conștientizare, în timp ce oportunitățile sunt generate de o viziune asupra situației posibile, 

împărtășite de mai mulți indivizi sau o singură persoană. 

Pentru o bună analiză a situației economico-financiară din Comuna Unțeni, s-a apelat la constituirea unui grup de interes din Comuna 

Unțeni, la Administrația Publică Locală și la un consultant de specialitate. 

Grupul de ineres este reprezentat de către populația comunei Unțeni, iar grupul de coordonare este format din Administrația Publică 

Locală, respectiv Primăria Comunei Unțeni și consultantul de specialitate. 

O condiție pentru atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare este prezența unei viziuni și a strategiilor de dezvoltare locală. În acest 

stadiu, administrația locală trebuie sa aibă o idee clară asupra funcțiunilor urbane ce urmează a fi îndeplinite și a factorilor ce le susțin. 

În vederea derulării procesului de planificare strategică la nivelul unei comunități pot fi construite o serie de structuri care să sprijne 

activitatea de planficare. În acest sens, pot fi create comitete consultative sau comitete de coordonare care să se alăture grupului. 

Planificare strategică trebuie întocmită urmărind principiile de mai jos: 

- Validitate ștințifiică (procesul trebuie să respecte cerințele tehnice ale planificării strategice); 

- Implicarea cominității (procesul trebuie să fie deschis tutror interesați din comunitate); 

- Trasnparență și obiectivitate (procesul trebuie să fie transparent și să reflecte interesele comunității ca întreg); 

- Corență și continuitate (construcția documentului de planificare nu înseamnă finalizarea procesului strategic, acest document trebuie să 

rămână deschis ideilor și completărilor în vigoare). 

Etapele Planificări Strategice sunt: 

- Identificarea actorilor locali ce se pot implica în elaboarea Strategiei (Societatea civilă, Administrația Publică Locală, Primăria); 

- Costituirea grupului de lucru și stabilirea calendarului; 

- Analiza documentelor realizate la nivelul Comunei Unțeni (Plan urbanistic general, monografie, Strategie de Dezvoltare anterioara, alte 

planuri, alte proiecte); 
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- Analiza documentelor cu caracter strategic; 

- Culegerea informațiilor în ceea ce privește comunitatea (chestionare despre mediu, afaceri, populație, sănptate, capacitate administra-

tivă) 

- Analiza SWOT; 

- Indetificarea obiectivelor specifice ale Comunei; 

- Stabilirea direcțiilor strategice; 

- Identificarea domeniilor și proiectelor prioritare; 

- Stabilirea planului de acțiune; 

- Implementarea acțiunilor cu resurse proprii; 

- Redactarea documentului final. 

Dezvoltarea Economică Locală este o componentă a strategiei de dezvoltare locală și definită ca fiind procesul prin care diferiți actori 

din  

sectorul public, mediu de afaceri și sectorul non guvernamental colaborează pentru a crea condiții mai bune de creștere economică și pentru a 

genera noi locuri de muncă. Prin acest proces ei stabiliesc și mențin o cultură antreprenorială dinamică și crează resurse materiale pentru co-

munitate și mediul de afaceri, cu scopul de a îmbuntăți calitatea vieții întregii colectivități locale. 

A face dezvoltare economică loacala înseamnă a ridica competitivitatea unei arii locale în scopul îmbunățirii viitorului economic al 

acesteia. Dezvoltarea economiei locale și îmbunatățirirea competitivității sunt cruciale, deoarce succesul comunităților depinde de adaptarea 

lor la schimbările care au loc în medical extern. 

O strategie de dezvoltare indiferent de modul ei de realizare, nu va avea efecte practice decât dacă este adoptată și asumată de auto-

ritățile locale. În cazul strategiilor de dezvoltare locală ele trebuie adoptate de Consilul Local. Legea 215/2011 privind administrația publică 
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locală prevede că hotărârile privind adoptarea strategiilor și programelor de dezvoltare să fie validate prin vot de peste doua treimi din 

numărul total al consilierilor. 

Orice strategie trebuie să fie diseminată și supusă dezabterii publice. În acest sens, cetățeni și societatea civilă trebuie să fie informați și 

consultați în toate etapele elaborării strategilor și programelor, să contribuie active prin propuneri de îmbunătățire a documentelor cu caracter 

programatic și să susțină și să pună în practică măsurile adoptate. 

Dezvoltarea  documentului de planificare strategică este un proces consultativ de mare anvergura, implicând o mare varietate de grupu-

ri pe care le putem exprima sub forma a trei concepte: 

1. Societatea locală este formată din toatalitatea oamenilor care trăiesc în comuna Unțeni. 

2. Mediul de afaceri care este format din totalitatea firmelor care își desfășoară activitatea pe raza Comunei Unțeni (Înterprindere Indi-

viduală, Societate pe Acțiuni, Asociații Familiale, Peroane Fizice Autorizate, Societate  cu Răspundere Limitată). 

3. Statutul reprezentat de Administrația Publică Locală. 

Administrația Publică Locală din Comuna Unțeni este formată din Consilul Local si Primar. 

Consiliul Local al Comunei Unțeni este compus dintr-un număr de consilieri pe care legea îi determină în funcție de numărul populației 

unității administrative teritoriale. Consilieri sunt aleși prin vot universal, egal, direct, secret și liber în condițiile legii privind autoritățile locale. 

Consiliul local hotărăște și are inițiativă, cu respectarea legii problemelor de interese local, cu excepția celor care sunt date prin lege în com-

ponența altor autorități publice și locale. 

Primarul este autoritatea executivă a colectivității locale care îndeplinește rolul de reprezentat al statului în unitatea administrativ teri-

torială în care este ales. Primarul fiind definit ca unitate executivă, are drept atribuții organizararea excutării si executarea în concret a legilor, 

a Hotărârilor de Guvern, precum și hotărârilor Consiliului Local. În exercitarea atribuțiilor sale Primarul emite dispoziții cu caracter normativ 

sau individual.  
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Primarul, viceprimarul, secretarul comunei împreună cu aparatul propriu zis de specialitate al Consiliului Local constituie o structură 

funcțională cu activitate permanentă, denumită Primărie, care duce la îndeplinire hotărârile Consilului Local și dispozițiile Primarului, soluți-

nonând probleme curente ale colectivității locale. 

SCOPUL ȘI VIZIUNEA STRATEGIEI 

 

Strategia locală de dezvoltare durabilă a Comunei Unțeni reprezintă un document complex care oferă viziunea și drumul pe care îl par-

curge comunitatea locală pentru a crește calitatea vieții locuitorilor comunei. Este un document de lucru fexibil și dinamic, elaborat printr-un 

proces participativ al comunității locale în concordanță cu prioritățile naționale de dezvoltare cuprinse în Strategia Națională pentru Dezvol-

tarea Durabilă a României 2030. 

Politica de coeziune 2021 - 2027 

La nivelul Uniunii Europene, în orizontul de finanţare 2021 - 2027 sunt propuse 5 priorităţi investiţionale, după cum urmează: 

O Europă mai inteligentă 

♦♦♦ Cercetare şi inovare; 

♦♦♦ Digitalizare; 

♦♦♦ Impulsionarea şi creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii; 

♦♦♦ Transformare economică. 

O Europă mai verde 

♦♦♦ Fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris; 
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♦♦♦ Investiţii în tranziţia energetică, energia din surse regenerabile şi combaterea schimbărilor climatice. 

O Europă mai conectată, cu reţele strategice de transport şi digitale. 

O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale şi sprijinirea calităţii locurilor de muncă, a învăţământului, 

a competenţelor, a incluziunii sociale şi a accesului egal la sistemul de sănătate. 

O Europă mai apropiată de cetăţenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local şi a dezvoltării urbane durabile în 

Uniunea Europeană. 

Priorităţi de dezvoltare ale spaţiului rural 

În prezent, calitatea vieţii şi bunăstarea cetăţenilor români din mediul rural întârzie să se înscrie în mod decisiv pe linia recuperării 

decalajelor faţă de condiţia medie a cetăţenilor Uniunii Europene. Echiparea localităţilor din mediul rural este caracterizată de persistenţa 

deficitelor şi contrastelor, resursele disponibile fiind valorificate într-o măsură insuficientă şi deseori ineficient. 

Principalele piedici în calea obţinerii unor performanţe mai bune privind dezvoltarea localităţilor din mediul rural fac referire la: 

 deficitul de capacitate administrativă, atât la nivel local, cât şi la nivel naţional; 

 disfuncţiile care se manifestă la interfaţa între politicile publice la nivel naţional, regional şi la nivel local, din cauza organismelor 

deconcentrate. 

Ţinând cont de faptul că spaţiul rural reprezintă un ansamblu de colectivităţi umane, dezvoltarea acestuia nu trebuie văzută ca ceva abstract 

şi nici confundată cu dezvoltarea agriculturii, turismului sau a oricăror altor activităţi economice. Dezvoltarea durabilă a spaţiului rural re-

prezintă un proces de creştere a calităţii vieţii şi bunăstării locuitorilor din mediul rural, fără a compromite bunăstarea generaţiilor următoare, 

pe baza exploatării raţionale şi eficiente a resurselor disponibile prin structuri economice moderne şi competitive, în condiţiile gestionării cu 

pricepere a treburilor publice 
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 Alături de statele membre și respectând principiul subsidiarității, UE s-a angajat să devină lider în punerea în aplicare a Agendei 2030 

și, implicit, a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă. Comisia Europeană a prezentat în 22 noiembrie 2016 Comunicarea „Pașii următori 

pentru un viitor european durabil”. Documentul prezintă răspunsul Uniunii Europene la Agenda 2030 și confirmă integrarea obiectivelor de 

dezvoltare durabilă în cadrul politicii europene și în prioritățile actuale ale Comisiei Europene, evaluarea situației și identificarea celor mai 

relevante preocupări privind durabilitatea. Prin această comunicare, Uniunea Europeană s-a angajat în favoarea unei dezvoltări durabile prin 

care „să asigure o viață demnă pentru toți, respectând limitele planetei, care să reunească prosperitatea și eficiența economică, societăți 

pașnice, incluziunea socială și responsabilitatea față de mediu”. Răspunsul UE la Agenda 2030 este de a integra cele 17 ODD în politicile pub-

lice ale Uniunii, în scopul sprijinirii efortului global de construire a unui viitor durabil în colaborare cu parteneriisăi. Cele 17 ODD sunt deja 

urmărite de multe dintre politicile Uniunii Europene, iar România, ca membră a acestei comunități, își propune abordarea integrată a obiec-

tivelor din Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Ca membră a comunității internaționale, dar mai ales ca membră a Uniunii Europene, 

România are interesul de a implementa principiile dezvoltării durabile pe plan national. În vederea implementării acestor obiective de dezvol-

tare durabilă, România a redactat un plan strategic din care redăm, succint, principalele orizonturi și ținte pentru 2030*. 

 

1. FĂRĂ SĂRĂCIE. Globalizarea a contribuit la reducerea sărăciei absolute, însă este necesară continuarea eforturilor de reducere a sărăciei 

relative pentru a asigura o viață demnă pentru toți. În acest scop, Agenda 2030 țintește segmentele periferice din societate și încurajează orien-

tarea societății într-o direcție care să asigure cetățenilor o viață echitabilă, demnă și prosperă.  

Obiective 2021-2027:  

- Stabilirea unor standarde durabile de calitate și de cost pentru toate serviciile sociale, vizând în mod special pe cele destinate grupurilor vul-

nerabile;  

- Dezvoltarea unui sistem national de indicatori de incluziune social prin integrarea tuturor bazelor de date din sfera asistenței sociale în regim 

digitalizat care să țină cont de mobilitatea socială; monitorizarea anuală efectivă a rezultatelor pe baza acestor indicatori; 
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 - Stimularea participării pe piața muncii a persoanelor apte de muncă aflate în risc de excluziune prin dezvoltarea măsurilor active de consil-

iere și asistență socială.  

Ținte 2030:  

- Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii;  

- Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc în sărăcie relativă; 

- Consolidarea sistemului național unitar al serviciilor de intervenție de urgență, reabilitare ulterioară și compensare a pierderilor în caz de 

calamități naturale, accidente industriale sau evenimente climatice extreme.  

 

2. FOAMETE „ZERO”. România a depășit, în mare măsură, problemele legate de foamete, dar se dezvoltă noi provocări legate de nutriție. 

Pentru o societate mai sănătoasă, trebuie dezvoltată o agricultură durabilă și conștientizarea importanței nutriției sănătoase. România deține 

locul al șaselea în Europa din perspectiva suprafeței agricole utilizate, motiv pentru care eficiența agricolă, consolidarea exploatațiilor agricole 

și a întreprinderilor de procesare alimentară sunt o prioritate.  

Obiective 2021-2027:  

- Dezvoltarea unor programe pentru promovarea consumului de alimente sănătoase;  

- Continuarea Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații din România;  

- Susținerea producției și diversificarea speciilor autohtone cu valoare genetică ridicată, dar deficitare pe piața internă, în domenii precum le-

gumicultura, creșterea efectivelor la rasele valoroase de ovine, taurine și bivoli, sectorul avicol, colectarea și comercializarea lânii, apicultură, 

pescuit și acvacultură, inclusiv prin stimularea cercetării-dezvoltării în domeniul agro-alimentar;  

- Creșterea numărului de produse recunoscute la nivel european / atestate tradițional / atestate ca rețete consacrate;  

- Susținerea și atragerea tinerilor fermieri;  

- Creșterea numărului de fermieri active, înregistrați în sistemul de agricultură ecologică și creșterea suprafeței agricole certificate ecologic;  



Strategia de dezvoltare a comunei Unțeni, județul Botoșani 

                                                                                  2021-2027 
 

 
15 

 

- Creșterea numărului de grupuri aplicante/operatori economici înregistrați pe scheme de calitate naționale și europene;  

- Promovarea bunelor practici agricole pentru prevenirea și combaterea poluării solului.  

Ținte 2030:  

- Eradicarea malnutriției și menținerea ratei obezității sub 10%, similar cu nivelul înregistrat în anul 2014; - Finalizarea cadastrului agricol;  

- Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, față de anul 2018; 

- Menținerea și extinderea diversității genetice a semințelor, a plantelor cultivate și a animalelor de fermă și domestice și a speciilor sălbatice 

înrudite;  

- Creșterea gradului de valorificare a producției agricole autohtone;  

- Creșterea ponderii agriculturii ecologice în totalul producției agricole;  

- Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale de valorificare a plantelor medicinale și a fructelor de pădure în zona mon-

tană;  

- Menținerea tradițiilor locale prin creșterea numărului de produse cu caracteristici specifice în ceea ce priveşte originea geografică.  

 

3. SĂNĂTATE ȘI BUNĂSTARE. Îmbunătățirea serviciilor și accesului la asistență medicală de calitate este esențială pentru funcționarea unei 

societăți durabile centrate pe pacient și prevenție. Trebuie asigurat un cadru adecvat pentru promovarea unui mod de viață sănătos și proactiv, 

favorizarea activităților sociale, prevenția și educația medicală. Abordarea sănătății și bunăstării populației trebuie să includă și abordarea 

bolilor psihice și a dizabilităților.  

Obiective 2020-2027: 

- Promovarea educației în sănătate, a prevenției și a unui mod de viață sănătos;  

- Inițierea unui program național pentru susținerea serviciilor de îngrijire de lungă durată pentru persoanele vârstnice sau cu dizabilități;  
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- Modernizarea și reabilitarea infrastructurii sănătății publice la media standardelor UE, cu accent și pe zona rurală, inclusiv susținerea cer-

cetării în medicină;  

- Implementarea unui sistem transparent și fiabil de pătrundere și gestionare a medicamentelor, dispozitivelor, aparaturii și tehnicii medicale pe 

piața din România, pentru creșterea accesului populației la tehnologii de diagnostic și tratament cât mai noi și performante. 

Ținte 2030:  

- Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și consiliere pentru promovarea prevenției și adoptarea unui stil de viață fără 

riscuri;  

- Digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit eliminarea documentelor și registrelor tipărite pe suport de hârtie, pentru a eficien-

tiza și a facilita intervențiile medicale, pentru a asigura populației accesul rapid la servicii medicale de calitate, la tratamente și medicamente, 

dar și pentru monitorizarea eficientă a nevoilor;  

- Reducerea prevalenței mortalității materne și infantile, a incidenței cancerului la sân sau de col uterin și a sarcinilor la adolescente, având ca 

obiectiv prioritar grupurile vulnerabile și defavorizate;  

- Reducerea mortalității materne și mortalității neonatale, astfel încât să se situeze sub media UE;  

- Creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim recomandat de OMS pentru fiecare vaccin, prin dezvoltarea unei platforme comune de 

colaborare între autorități, medici, pacienți, organizații internaționale cu experiență în acest domeniu, ai companiilor în domeniu, precum și alți 

factori interesați;  

- Promovarea conștientizării bolilor psihice, reducerea stigmatului și crearea unui mediu în care cetățenii afectați se simt acceptați și unde pot 

cere ajutor;  

- Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și combaterea hepatitei și a altor boli transmisibile;  

- Reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de bolile netransmisibile prin prevenire și tratament și prin promovarea sănătății și 

bunăstării mintale;  
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- Reducerea mortalității cauzate de boli cronice;  

- Reducerea consumului de substanțe nocive.  

 

4. EDUCAȚIE DE CALITATE. Accesul și participarea la educație de calitate sunt esențiale pentru funcționarea adecvată a unei societăți du-

rabile. Educația nu este doar un proces premergător intrării pe piața forței de muncă. Educația trebuie tratată ca un process care pregătește 

generațiile tinere pentru provocările viitorului și se derulează pe tot parcursul vieții, încurajând inovația, meritocrația, gândirea critică con-

structivă, curiozitatea, conduita și emanciparea.  

Obiective 2021-2027:  

- Creşterea accesului la o educaţie incluzivă şi de calitate, inclusiv prin îmbunătăţirea confortului elevului şi a curriculumului bazat pe compe-

tenţe, implementarea pachetului social garantat, crearea cadrului normative pentru serviciile de educaţie timpurie;  

- Promovarea culturii antreprenoriale și a deprinderilor necesare în tot sistemul de educație prin reînființarea și/sau modernizarea atelierelor 

școlare în învățământul profesional și tehnologic; organizarea de concursuri antreprenoriale bazate pe proiecte cu aplicare practică în și între 

unitățile de învățământ; încurajarea activităților de mentorat voluntar și a parteneriatelor cu mediul de afaceri pe plan local; extinderea so-

cietăților antreprenoriale studențești și încurajarea conlucrării acestora cu agenții economici pe bază de contract prin dezvoltarea de partene-

riate între universități și reprezentanții mediului antreprenorial;  

- Modernizarea infrastructurii în domeniul educației și formării profesionale conform standardelor UE pentru întregul ciclu educațional, de la 

educația timpurie antepreșcolară la studiile post-doctorale și învățarea pe tot parcursul vieții pentru dobândirea de cunoștințe și deprinderi 

relevante pe piața muncii și asigurarea egalității de șanse indiferent de statut social, sex, religie, etnie sau capacități psihomotorii, îmbunătăți-

rea coeficienților din formula de finanțare astfel încât să sprijine mai mult scolile dezavantajate;  
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- Stabilirea cadrului normativ pentru desfășurarea programelor de formare continuă și stimularea participării la asemenea programe; înfi-

ințarea centrelor comunitare de învățare permanentă de către autoritățile locale; cointeresarea companiilor în sprijinirea înrolării angajaților 

în asemenea programe;  

- Susținerea procesului de învățământ prin programe educaționale extrașcolare și extra-curriculare care să asigure educația pentru sănătate, 

educația civică, culturalartistică, științifică, ecologică și educația prin sport. 

 

Ținte 2030:  

 - Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educational; 

 - Învățământ axat pe competenţe și centrat pe nevoile elevului, căruia să îi fie oferită o mai mare libertate în definirea priorităților de studiu, 

prin măsuri precum creșterea ponderii de materii opționale;  

- Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin edu-

cația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și non-

violenței, aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă;  

- Accentuarea rolului, în procesul educational, al educației civice, a principiilor şi noţiunilor despre o societate durabilă pașnică și incluzivă, 

egalitate de gen, despre valorile democrației și pluralismului, despre valorile multiculturalismului, prevenția discriminării și înțelegerea per-

cepției „celuilalt”, despre importanța eradicării violenței cu accent pe fenomenul de violenţă în școli;  

- Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea metodologiilor de predareînvățare la folosirea tehnologiilor informaționale și 

creșterea calității actului educațional; 

 - Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special amenajate și dotate; pregătirea personalului didactic bine calificat; 

elaborarea de curriculum potrivit cerințelor de pe piața muncii prin dezvoltarea de parteneriate, incluziv cu mediul de afaceri; - Extinderea 
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generalizată a facilităților pentru formarea și perfecționarea continuă pe tot parcursul vieții, sporirea considerabilă a participării la sistemele 

formale și nonformale de cunoaștere în vederea apropierii României de media performanțelor din statele membre ale UE; 

- Extinderea rețelei de centre comunitare de învățare permanentă de către autoritățile locale; continuarea cointeresării companiilor în sprijini-

rea înrolării angajaților în asemenea programe; 

 - Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe relevante, inclusiv competențe profesionale, care să faciliteze 

angajarea, crearea de locuri de muncă decente și antreprenoriatul;  

- Creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor;  

- Extinderea în educația formală universitară a dezvoltării durabile ca principii și specializare și accentuarea rolului cercetării interdiscipli-

nare în dezvoltarea unei societăți durabile.  

 

5. EGALITATEA DE GEN. Într-o societate dezvoltată, genul cu care se naște cineva nu trebuie să influențeze perspectivele, demnitatea și cali-

tatea vieții persoanei. Populația României este alcătuită din peste 51% femei. Deși s-au înregistrat progrese în domeniul egalității de gen, per-

sistă unele provocări legate de preconcepțiile populației în privința rolului femeii în societate și familie, participarea femeilor la luarea deciz-

iilor, disparitatea salarială și violența împotriva femeilor.  

 

Obiective 2021-2027:  

- Organizarea de campanii de informare și sensibilizare privind partajarea echitabilă a responsabilităților în cadrul gospodăriei și familiei, 

îmbunătățirea serviciilor sociale relevante și concilierea obligațiilor profesionale cu viața personală și de familie având ca obiectiv creșterea 

implicării bărbaților în viața de familie și frecventarea cursurilor pentru tineri părinți;  

- Reglementarea funcției de expert în egalitatea de șanse între femei și bărbați și a posibilității desemnării persoanelor cu aceste atribuții în 

toate instituțiile și autoritățile publice, precum și în companiile private cu peste 50 de angajați;  
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- Crearea unui sistem integrat de monitorizare și raportare privind cazurile de violență domestică; 

- Includerea perspectivei de gen în programa școlară și în manuale;  

- Organizarea unor campanii de informare și sensibilizare pentru combaterea stereotipurilor de gen în rândul tinerilor;  

- Monitorizarea implementării dispozițiilor legale privind sănătatea sexuală și reproductivă și organizarea de campanii de informare pentru 

prevenirea și combaterea abuzurilor sexuale și respectarea drepturilor la nediscriminare și identitate.  

 

Ținte 2030:  

- Continuarea reducerii disparității salariale dintre sexe; 

 - Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, în sferele publice și private, inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a 

altor tipuri de exploatare; 

 - Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a egalității de șanse la ocuparea posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a 

deciziilor în viața politică, economică și publică.  

 

6. APĂ CURATĂ ȘI SANITAȚIE. Pentru a prospera, ecosistemele planetei, societatea și economia au nevoie de apă proaspătă și curată, în 

cantități suficiente. De mai mulți ani, unul dintre elementele politicii UE este protecția sănătății cetățenilor săi prin accesul sigur la apă pota-

bilă de calitate și sanitație.  

 

Obiective 2021-2027:  

- Promovarea și valorificarea durabilă a resurselor considerabile ale României de ape minerale (plate sau natural carbogazoase) pentru con-

sum, precum și în scopuri terapeutice; folosirea mai activă a apelor geotermale atât în scopuri energetice, cât și pentru turismul de sănătate 

(spa);  
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- Monitorizarea strictă a calității apei potabile destinate consumului populației pentru menținerea în parametrii bio-chimici acceptați; 

- Asigurarea accesului la apă potabilă și la canalizare în zonele periferice ale orașelor și sprijinirea racordării unui număr sporit de gospodării 

la aceste rețele prin grija autorităților locale.  

 

Ținte 2030:  

- Creșterea substanțială a eficienței folosirii apei în activitățile industriale, comerciale și agricole; extinderea reutilizării raționale a apelor 

tratate și reciclate în perspectiva atingerii obiectivelor economiei circulare;  

- Creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele și asigurarea unui proces durabil de captare și furnizare a apei pota-

bile, pentru a face față deficitului de apă;  

- Conectarea gospodăriilor populației din orașe, comune și sate compacte la rețeaua de apă potabilă și canalizare în proporție de cel puțin 

90%;  

- Creșterea accesului la apă potabilă pentru grupurile vulnerabile și marginalizate;  

- Îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea depozitării deșeurilor și reducerea la minimum a produselor chimice și mate-

rialelor periculoase, reducând proporția apelor uzate netratate și sporind substanțial reciclarea și reutilizarea sigură;  

- Realizarea accesului la condițiisanitare și de igienă adecvate și echitabile pentru toți, acordând o atenție specială celor în situații vulnerabile.  

 

7. ENERGIE CURATĂ ȘI PREȚURI ACCESIBILE. Cererea de energie este în continuă creștere la nivel global și numai prin eficientizarea 

și promovarea energiei regenerabile se poate face față nevoilor actuale și ale generațiilor viitoare. Sectorul energetic contribuie în mod esențial 

la dezvoltarea României prin influența profundă asupra competitivității economiei, a calității vieții și a mediului.  

Obiective 2021-2027:  
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- Revizuirea și completarea cadrului legal, inclusiv în privința legislației fiscale în domeniul petrolului și gazelor; monitorizarea contractelor 

negociate și asigurarea transparenței procedurilor; întărirea puterii de decizie și independenței autorităților de reglementare și control;  

- Liberalizarea și extinderea pieței de energie și interconectarea sistemelor energetice la nivel național și regional în vederea realizării unei 

rețele complementare și interactive de servicii (contorizare și rețele inteligente) și reducerii costurilor suportate de consumator;  

- Menținerea unui mix energetic optim prin valorificarea resurselor proprii, diversificarea surselor de import și a destinațiilor de export, mod-

ernizarea și eficientizarea instalațiilor existente viabile, promovarea surselor regenerabile de energie și a tehnologiilor de conversie cu emisii 

reduse de carbon;  

- Consolidarea politicii de eficiență energetică și protecția consumatorilor;  

- Reducerea cu 19% a consumului intern de energie primară.  

 

Ținte 2030:  

- Extinderea rețelelor de transport și distribuție pentru energie electrică și gaze naturale în vederea asigurării accesului consumatorilor casnici, 

industriali și comerciali la surse sigure de energie la prețuri acceptabile;  

- Asigurarea securității cibernetice a platformelor de monitorizare a rețelelor de producție, transport și distribuție a energiei electrice și gazelor 

naturale;  

- Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și de degradare a mediului prin sporirea considerabilă a eficienței ener-

getice (cu minimum 27% comparativ cu scenariul de status-quo) și folosirea extinsă a schemei EU ETS în condiții de piață previzibile și stabile;  

- Creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a combustibililor cu conținut scăzut de carbon în sectorul transporturilor (autovehicule 

electrice), inclusiv combustibili alternativi;  

- Asigurarea unui cadru de reglementare stabil și transparent în domeniul eficienței energetice în vederea atragerii investițiilor; 
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- Susținerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul consumului casnic, industrial și în transporturi prin stabilirea unor norme de per-

formanță pentru instalații și aparatură.  

 

8. MUNCĂ DECENTĂ ȘI CREȘTERE ECONOMICĂ. Dezvoltarea durabilă încurajează delimitarea creșterii economice de impactul negativ 

asupra mediului și asupra societății. Obiectivul urmărește creșterea economică durabilă și promovează munca și un trai decent pentru toți, in-

diferent de gen, locație geografică și descendență. Devine vitală implementarea principiului „nimeni nu rămâne în urmă”.  

 

Obiective 2021-2027:  

- Continuarea creării premiselor pentru aderarea la Zona Euro prin politici monetare prudente şi măsuri de sprijinire a productivității și com-

petitivității economiei românești; 

 - Sprijinirea activității întreprinderilor mici și mijlocii, a antreprenoriatului în rândul tinerilor prin încurajarea și susținerea financiară a start-

up-urilor;  

- Inițierea unor programe de formare profesională de bază cu finanțare UE în corelare cu cerințele pieței muncii, cu accent pe segmentele 

tinere sau social vulnerabile ale populației;  

- Încurajarea încheierii de contracte de muncă cu orar flexibil și / sau telemuncă / teleworking (munca de la distanță); asigurarea de facilități și 

servicii de sprijin pentru îngrijirea copiilor și a membrilor de familie aflați în întreținere;  

- Elaborarea și punerea în aplicare a unui program coerent pentru dezvoltarea turismului, inclusiv a agroturismului, generator de locuri de 

muncă și venituri considerabile, prin îmbunătățirea infrastructurii și căilor de acces la obiectivele turistice, profesionalizarea personalului și 

valorificarea înțeleaptă a tradițiilor culturale și specificului national;  

- Valorificarea potențialului piețelor de capital și altor instrumente de finanțare, inclusiv a parteneriatelor public-privat. 
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Ținte 2030:  

- Păstrarea în continuare a unui ritm al creșterii PIB superior față de media UE pentru a susține efortul de reducere a decalajelor în comparație 

cu țările europene avansate, paralel cu aplicarea principiilor dezvoltării durabile și îmbunătățirea constantă a nivelului de trai al populației; 

 - Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile productive, crearea locurilor de muncă decente, antreprenoriatul 

prin startup, creativitatea și inovația, și care încurajează formalizarea și creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, inclusiv prin acces la 

servicii financiare;  

- Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin diversificare, modernizarea tehnologică și inovație, inclusiv prin accent pe sec-

toarele cu valoare adăugată sporită și utilizarea intensivă a forței de muncă; 

 - Realizarea unui turism competitiv pe termen lung, dezvoltarea agroturismului, ecoturismului, turismului rural, balnear și cultural și 

îmbunătățirea imaginii României ca destinație turistică;  

- Consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a încuraja și a extinde accesul la servicii bancare, de asigurări și servicii finan-

ciare pentru toți.  

 

9. INDUSTRIE, INOVAȚIE ȘI INFRASTRUCTURĂ. Evoluția societății a impus un mod de viață accelerat, în care pot fi competitive doar 

acele țări care încurajează inovația, pe lângă o infrastructură rezilientă și o industrie durabilă. Infrastructura modernă este susținută de ino-

vație pentru o industrie eficientă și durabilă. Promovarea industrializării necesită recunoașterea importanței „economiei bazate pe cunoaștere” 

pentru avantajul competitiv necesar.  

 

Obiective 2021-2027: 

 - Îmbunătățirea conectivității între localități și regiuni prin sporirea ponderii drumurilor județene și comunale modernizate la 61% în 2020(în 

comparație cu 39,4% în 2016); 
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- Încurajarea și sprijinirea, în condiții de egalitate, a investițiilor străine directe ca și a eforturilor investiționale proprii ale capitalului autohton 

cu accent pe sectoarele de înaltă și medie tehnicitate, creatoare de valoare adăugată sporită și care înglobează realizările de ultimă oră ale 

cercetării și dezvoltării tehnologice moderne, inclusiv în domeniul industriei de apărare;  

- Creșterea bugetului alocat cercetării cu aproximativ 30% anual, cu asigurarea unei distribuții bugetare echilibrate, destinate susținerii cer-

cetării aplicative și inovării, a cercetării fundamentale și de frontieră, cu accent pe domeniile de specializare inteligentă / cu potențial de 

creștere;  

- Dezvoltarea programelor sectoriale de finanțare a cercetării aplicative atât din bugetul de stat, cât și prin stimularea investițiilor private și 

prin dezvoltare de parteneriate în acest sector.  

 

Ținte 2030:  

- Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice, inclusiv infrastructura regională și transfrontalieră, pentru 

a sprijini dezvoltarea economică și bunăstarea oamenilor, cu accent pe accesul larg și echitabil pentru toți; - Îmbunătățirea siguranței rutiere; 

 - Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în utilizarea resurselor și adoptare sporită a tehnologiilor și proceselor 

industriale curate și ecologice, toate țările luând măsuri în conformitate cu capacitățile respective ale acestora;  

- Stimularea cu precădere a economiei digitale și investițiilor industriale care se situează în zona mai profitabilă a lanțului valoric, care fruc-

tifică și rezultatele eforturilor naționale de cercetare-dezvoltare-inovare și care se adresează unor piețe stabile și în creștere;  

- Întărirea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice ale sectoarelor industriale; încurajarea inovațiilor și creșterea semnifi-

cativă a numărului de angajați în cercetare și dezvoltare și sporirea cheltuielilor publice și private pentru cercetare și dezvoltare;  

- Promovarea industrializării incluzive și durabile și sporirea ratei de ocupare;  

- Creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă natură la servicii financiare, inclusiv la credite accesibile, și integrarea aces-

tora în lanțuri valorice și piețe externe.  
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10. INEGALITĂȚI REDUSE. Inegalitatea este un obstacol în procesul de dezvoltare al unei societăți durabile. Inegalitatea apare în diferite 

domenii cum ar fi problemele de gen, dificultățile în educație, aspectele financiare etc. Unele grupuri vulnerabile, cum ar fi femeile cu dizabil-

ități sau cele de etnie romă, se confruntă cu discriminare intersecțională, prin care mai multe caracteristici ale grupului sunt supuse fe-

nomenelor discriminatorii, acesta devenind astfel în mod particular dezavantajat. Acest obiectiv al reducerii inegalităților accentuează carac-

terul ideal și meritocratic al societății și, totodată, permite tuturor accesul la resurse.  

 

Obiective 2021-2027:  

- Reducerea polarizării sociale prin asigurarea creșterii constante, pe bază anuală, a veniturilor mici, alocațiilor pentru copii, tineri, vârstnici 

și persoane cu dizabilități, pensiilor, ajutoarelor sociale pentru alte grupuri vulnerabile sau defavorizate întrun cuantum superior celui mediu 

pe economie;  

- Sprijinirea dezvoltării activităților economice productive în mediul rural, pe lângă cele agricole, prin încurajarea antreprenoriatului, asig-

urarea accesului la internet pentru munca de la distanță, accesul sporit la serviciile de microfinanțare;  

- Creșterea intermedierii financiare în mod durabil cu asigurarea stabilității și credibilității sectorului bancar;  

- Promovarea fermă și monitorizarea permanentă a aplicării legislației existente în materie de incluziune socială pentru toate categoriile de 

cetățeni, inclusiv a persoanelor aparținând minorităților etnice sau de altă natură, în toate domeniile vieții politice, economice, sociale și cul-

turale. 

 

Ținte 2030:  

- Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, în scopul reducerii progresive a inegalităților, respectiv a proporției 

grupurilor dezavantajate;  
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- Aproprierea României de nivelul mediei UE, corespunzător anului 2030, din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile; 

 - Reducerea discriminării prin acordarea de sprijin organizațiilor neguvernamentale care activează în domeniul drepturilor omului. 11. 

ORAȘE ȘI COMUNITĂȚI DURABILE. În România, conform statisticilor Băncii Mondiale, ponderea populației urbane a crescut la 54,4% în 

2014, de la 34% în 1960. Conform Eurostat, media UE era de 72,5% în 2014. Acest proces de urbanizare este într-o continua creștere, obligând 

orașele să devină deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile, pentru a face față schimbărilor socioeconomice și de mediu.  

 

Obiective 2021-2027:  

- Creșterea procentului de proprietăți cadastrate și înregistrate în toate localitățile la 80% pentru construcții și finalizarea înregistrării ter-

enurilor agricole ce fac obiectul subvențiilor acordate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ca element de bază al planificării 

spațiale și amenajării teritoriului;  

- Implementarea programelor existente și adoptarea de măsuri suplimentare pentru avertizarea timpurie, intervențiile de urgență și acțiunile 

ulterioare de reabilitare prin precizarea responsabilității tuturor factorilor cu atribuții în domeniu în caz de calamități naturale (seisme, in-

undații, alunecări de teren) sau accidente (deversări sau emisii nocive, incendii extinse etc);  

- Pregătirea din vreme a unor planuri de contingență pentru prevenirea și limitarea efectelor previzibile ale schimbărilor climatice; - 

Îmbunătățirea calității aerului; 

- Creșterea capacității instituționale a autorităților cu responsabilități în domeniul calității aerului de adaptare la cerințele de respectare a obi-

ectivelor de calitate a aerului;  

- Valorificarea resurselor culturale specifice pe plan local prin protejarea patrimoniului cultural, identității culturale și îndeletnicirilor 

tradiționale (artizanale, artistice, culinare); încurajarea dezvoltării în continuare a Agroturismului;  

- Promovarea unui set de măsuri teritoriale pentru zonele urbane în vederea dezvoltării acelor funcții și echipamente care pot asigura creșterea 

competitivității orașelor la nivel european și international.  
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Ținte 2030:  

- Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru toți cetățenii;  

- Reducerea semnificativă a pierderilor economice provocate de inundații și alunecările de teren, îmbunătățirea răspunsului colectiv și întărirea 

capacității de adaptare și revenire la nivel funcțional în cel mai scurt timp după producerea evenimentului, reducerea impactului inundațiilor 

sau a poluărilor generate de inundații și ale alunecărilor de teren asupra ecosistemelor, inclusiv prin îmbunătățirea constantă a cadrului legis-

lative;  

- Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, accesibile și durabile pentru toți, în special prin extinderea rețelelor 

de transport public, acordând o atenție deosebită nevoilor celor aflați în situații vulnerabile, femei, copii, persoane cu dizabilități și în etate;  

- Elaborarea și punerea în aplicare a unui program general de planificare spațială și amenajare a teritoriului în corelare cu strategiile secto-

riale la nivel național prin aplicarea conceptului de dezvoltare spațială policentrică și echilibrată, care să susțină coeziunea teritorială;  

- Educarea și responsabilizarea populației pentru situații de risc seismic;  

- Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra sănătății umane și a mediului prin acordarea unei atenții deosebite calității 

aerului; 

- Reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate de produsele chimice periculoase de poluare și de contaminarea aerului, 

apei și a solului;  

- Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului cultural și natural, a elementelor de peisaj din mediul urban și rural;  

- Implementarea prevederilor legale referitoare la producția, transportul, depozitarea, utilizarea și eliminarea produselor chimice, inclusiv a 

celor farmaceutice, care pot prezenta pericole pentru sănătatea oamenilor și animalelor și pentru integritatea mediului.  
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12. CONSUM ȘI PRODUCȚIE RESPONSABILE. Decuplarea creșterii economice de efectele negative asupra mediului necesită un nou mod-

el de consum și producție durabil. Dezvoltarea durabilă propune soluția unei producții mai eficiente, a unui management durabil al deșeurilor 

și activități în concordanță cu principiile protecției mediului. În termeni de consum, reciclarea este imperativă, acest lucru necesitând tranziția 

spre o economie circulară și conștientizarea cetățeanului de limitele planetei.  

 

Obiective 2021-2027: 

 - Continuarea eforturilor pe plan national pentru ameliorarea productivității utilizării resurselor prin includerea unor ținte precise, riguros 

monitorizate, în toate strategiile sectoriale și de dezvoltare în profil teritorial în vederea alinierii la standardele europene și pregătirii trecerii la 

modelul economiei circulare;  

- Tranziția de la modelul economic actual bazat pe producție și consum la economia circulară prin schimbarea mentalității prin educație, 

schimbarea comportamentului consumatorilor și prin dezvoltarea de mecanisme financiare pentru susținerea perioadei de tranziție;  

- Reducerea risipei de alimente pe întregul traseu producție-transport procesarecomercializare-consum, de la recoltarea în fermă la eliminarea 

finală a deșeurilor; 

- Popularizarea și promovarea unor modele de producție și consum durabile prin campanii de informare pentru publicul larg și demersuri 

pentru extinderea acestor bune practici în programele educaționale școlare și extrașcolare;  

- Încurajarea companiilor, în special a companiilor mari și transnaționale, să adopte practici durabile și să integreze informațiile privind dura-

bilitatea în ciclul de raportare;  

- Promovarea instrumentelor care conduc la îmbunătățirea performanțelor de mediu, prin campanii de informare și conștientizare privind 

avantajele obținerii etichetei UE ecologice pentru produse și servicii, precum și a obținerii înregistrării în EMAS de către organizațiile publice 

sau private;  

- Finalizarea cadrului legislativ privind promovarea achizițiilor publice verzi;  
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- Ameliorarea procesului de urmărire statistico-economică și socială a modelelor de consum și de producție durabilă la nivel național, regional 

și local;  

- Creșterea gradului de pregătire a societății pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor; - Introducerea 

unui cod al sustenabilității care permite o raportare complexă a atitudinii companiilor privind aplicarea principiilor dezvoltării durabile de 

raportare.  

 

Ținte 2030:  

- Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe utilizarea rațională și responsabilă a resurselor cu introducerea unor elemente ale 

economiei circulare, elaborarea unei foi de parcurs;  

- Înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei de alimente la nivel de vânzare cu amănuntul și de consum și reducerea pierderilor de alimente de-a 

lungul lanțurilor de producție și de aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-recoltare;  

- Reciclarea în proporţie de 55% a deșeurilor municipale până în 2025 și 60% până în 2030;  

- Reciclarea în proporţie de 65% a deșeurilor de ambalaje până în 2025 (materiale plastice 50%; lemn 25%; metale feroase 70%, aluminiu 

50%,sticlă 70%, hârtie și carton 75%) și 70% până în 2030 (materiale plastic 55%; lemn 30%; metale feroase 80%, aluminiu 60%, sticlă 75%, 

hârtie și carton 85%);  

- Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022, a deșeurilor biologice până în 2023 și materialele textile până în 2025;  

- Stabilirea de scheme obligatorii de răspundere extinsă a producătorilor pentru toate ambalajele până în 2024;  

- Implementarea practicilor durabile de achiziții publice verzi, în conformitate cu prioritățile naționale și politicile europene.  
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13. ACȚIUNE CLIMATICĂ. Impactul schimbărilor climatice, inclusiv schimbarea tiparelor climei, creșterea nivelului mării și a evenimentelor 

meteorologice extreme afectează România de astăzi. Dacă nu se iau în continuare măsuri de adaptare și diminuare a efectelor acestora, 

amenințările actuale, cum ar fi siguranța alimentară și deficitul de apă, pot lua amploare.  

 

Obiective 2021-2027:  

- Integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în strategiile și politicile de dezvoltare sectorială și armonizarea lor intersectorială;  

- Conștientizarea iminenței schimbărilor climatice atât la nivelul politic al instituțiilor statului, cât și în rândul tuturor cetățenilor, indiferent de 

vârstă.  

 

Ținte 2030:  

- Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare a României la riscurile legate de climă și dezastre naturale;  

- Îmbunătățirea capacității de reacție rapidă la fenomene meteorologice extreme intempestive de mare intensitate;  

- Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și instituționale privind atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea, reducerea 

impactului și alerta timpurie;  

- Intensificarea eforturilor României pentru a realiza tranziția la o economie „verde”, cu emisii reduse de dioxid de carbon, rezilientă la 

schimbările climatice și pentru integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în sectoarele vulnerabile economice, sociale şi de 

mediu, în conformitate cu politicile UE.  

 

14. VIAȚA ACVATICĂ. Viața marină, clima, economia și bunăstarea socială depind de existența unor mări sănătoase. Schimbările climatice și 

concurența pentru resursele naturale adaugă presiuni suplimentare asupra mediului marin. Schimbarea climei și exploatarea nedurabilă a me-

diului acvatic constituie principalele amenințări pentru oceane și mări.  
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Obiective 2021-2027: 

 - Dezvoltarea colaborării internaționale cu statele dunărene pentru îmbunătățirea stării ecologice a apelor Dunării și reducerea impactului 

negative al afluenților asupra ecosistemelor marine la vărsarea în Marea Neagră;  

- Gestionarea durabilă a resurselor acvatice vii printr-o abordare ecosistemică a activităților de pescuit;  

- Întărirea capacității României de combatere a pescuitului INN; 

 - Susținerea programelor de cercetare pentru protecția și conservarea ariilor protejate și a resurselor acvatice vii.  

 

Ținte 2030:  

- Prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de toate tipurile, în special de la activitățile terestre, inclusiv poluarea cu deșeuri ma-

rine și poluarea cu nutrienți;  

- Minimizarea și gestionarea impactului acidificării mediului apelor marine, inclusiv prin cooperare științifică sporită la toate nivelurile;  

- Dezvoltarea responsabilă și sustenabilă a activităților de pescuit la speciile sălbatice și de acvacultură cu respectarea cotelor și metodelor 

stabilite prin lege și menținerea, în limite rezonabile, a viabilității îndeletnicirilor tradiționale în acest domeniu, inclusiv a pescuitului sportiv și 

de agrement;  

- Atragerea celorlalte state riverane Mării Negre în actul de management durabil al resurselor acvatice vii. 

 

15. VIAȚA TERESTRĂ. Societatea umană a creat o „amprentă” imensă pe Pământ, iar acest impact impune asumarea unei responsabilități 

sporite, un management responsabil şi activități corelate în domeniul protecției mediului. Pădurile sunt fundamentale pentru viața pe planetă. 

Gestionarea durabilă a acestora are un rol esențial în abordarea provocărilor globale actuale, precum și în combaterea reducerii biodiversi-

tății, a degradării solurilor și a prevenirii schimbărilor climatice. În plus, pădurile reprezintă un furnizor important al unei game largi de ser-
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vicii ecosistemice care îmbunătățesc calitatea vieții, oferind numeroase avantaje pentru mediu, societate și economie, cum ar fi asigurarea secu-

rității alimentare, creșterea disponibilității apei și sporirea protecției așezărilor umane. România a intrat în UE cu un capital natural valoros, 

în unele cazuri, acesta având caracter de unicat. Această contribuție trebuie să fie recunoscută și apreciată ca atare, inclusiv sub raportul sus-

tenabilității financiare a investițiilor necesare pentru conservarea resurselor și menținerea serviciilor oferite de ecosistemele naturale la stand-

ardele stabilite la nivelul ONU și UE. 

 

Obiective 2021-2027:  

- Păstrarea poziției României ca țară cu cea mai mare diversitate biogeografică din Europa atât prin integrarea în continuare a politicilor de 

mediu în toate strategiile naționale și sectoriale relevante, cât și prin îmbunătățirea infrastructurii de mediu, conform standardelor și practicilor 

UE și prevederilor convențiilor internaționale asumate de România; 

 - Refacerea și completarea băncilor de date genetice, în special pentru speciile autohtone sau endemice, precum și sprijinirea activităților de 

cercetare științifică în acest domeniu;  

- Asigurarea conservării, restabilirii și utilizării durabile a ecosistemelor de apă dulce terestre și interioare și a serviciilor acestora, în special 

păduri, zone umede, munți și terenuri aride, în conformitate cu obligațiile prevăzute de acordurile internaționale; 

- Atragerea și cointeresarea comunităților locale și a organizațiilor neguvernamentale, inclusiv a asociațiilor de vânătoare și pescuit sportiv, în 

acțiunile de combatere eficientă a braconajului, precum și de conservare a habitatelor sensibile și a biodiversității; compensarea pierderilor de 

venit ale proprietarilor de păduri sau de terenuri agricole situate în ariile naturale protejate.  

 

Ținte 2030:  

- Dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea serviciilor oferite de ecosistemele naturale (în special în luncile Dunării, afluenților acesteia și în 

Deltă) prin gestionarea integrată a bazinelor hidrografice și zonelor umede;  
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- Conservarea și protejarea zonelor umede, între care se află și Rezervația Biosferei Delta Dunării, zonă umedă unicat în Europa, ca parte a 

patrimoniului natural european și mondial;  

- Asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversității acestora, în scopul de a spori capacitatea acestora de a oferi beneficii 

esențiale pentru dezvoltare durabilă;  

- Susținerea instituțiilor și infrastructurilor de cercetare-dezvoltare de interes national și european pentru studierea, gestionarea, protejarea și 

conservarea diversității patrimoniului natural.  

16. PACE, JUSTIȚIE ȘI INSTITUȚII EFICIENTE. Dezvoltarea durabilă este și o paradigmă de funcționare a unei societăți echitabile. 

Această abordare implică o societate pașnică în care beneficiile dezvoltării durabile promovează accesul la justiție pentru toți și crearea unor 

structuri legislative și instituționale eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile. Dezvoltarea durabilă poate deveni o abordare 

funcțională doar dacă societatea va conștientiza și își va însuși această perspectivă ca pe o realitate firească.  

 

Obiective 2021-2027:  

- Aplicarea riguroasă a prevederilor legale existente privind combaterea și condamnarea oricăror acte de violență, abuz, exploatare, trafic de 

persoane sau discriminare de orice fel, îndeosebi în privința copiilor, femeilor sau persoanelor cu dizabilități, indiferent de rasă, religie, gen 

sau orientare sexuală;  

- Reforma regimului de executare a pedepselor prin modernizarea instituțiilor de detenție, consolidarea sistemului de probațiune și aplicarea 

dispozițiilor legale privind reintegrarea socială a persoanelor față de care s-au dispus sancțiuni privative sau neprivative de libertate;  

- Măsuri pentru identificarea unor posibilități de continuare a colaborării interinstituționale, în scopul facilitării reintegrării sociale a per-

soanelor care au fost sancționate penal;  

- Redactarea și începerea implementării unei strategii naționale pentru încurajarea creșterii demografice; 
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 - Asigurarea unui tratament corect și nediscriminatoriu pentru cetățenii români aflați temporar la muncă în străinătate prin intervenții oficiale 

de susținere a intereselor acestora pe lângă autoritățile statelor respective;  

- Utilizarea extinsă a tehnicilor digitale avansate în elaborarea și modelarea integratoare a programelor și proiectelor de dezvoltare în vederea 

optimizării deciziilor privind stabilirea priorităților și alocarea rațională a resurselor financiare pe criterii de rentabilitate și competitivitate.  

Ținte 2030:  

- Administrarea justiției în condiții de imparțialitate și celeritate, în conformitate cu legile și procedurile stabilite, cu respectarea principiului 

prezumției de nevinovăție;  

- Asigurarea și susținerea dialogului cu minoritățile naționale în vederea îmbunătățirii actului decizional, prin acces egal pentru toți cetățenii 

de a-și respecta şi valorifica cultura, tradițiile, limba maternă și de a participa la viața economică, socială și politică și pentru combaterea pre-

concepțiilor, a prejudecăților și a discriminărilor în toate formele sale și promovarea dialogului interetnic, valorilor comune, diversității cul-

turale și lingvistice;  

- Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces conexe; 

- Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și torturii copiilor;  

- Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de armament, consolidarea recuperării și returnării bunurilor furate și combaterea 

tuturor formelor de crimă organizată;  

- Asigurarea procesului decisional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate nivelurile;  

- Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile;  

- Profesionalizarea și perfecționarea activității tuturor instituțiilor administrației publice centrale și locale, mai ales a compartimentelor care 

intră în contact direct cu cetățenii, pentru prestarea unor servicii prompte și civilizate; extinderea și generalizarea serviciilor pe internet (on-

line).  
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17. PARTENERIATE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR. România, ca membră a comunității internaționale și a familiei europene, 

își asumă responsabilitatea de a se implica în efortul comun pentru sprijinirea dezvoltării durabile. Problemele globale impun soluții globale, 

această abordare necesită și colaborare, respectiv finanțare publică (națională și internațională) pentru atingerea obiectivelor din Agenda 

2030.  

 

Obiective 2021-2027:  

- Sprijinirea unor soluții realiste, favorabile țărilor în curs de dezvoltare în cadrul dezbaterilor interguvernamentale din cadrul UE, a ONU, 

precum și a instituțiilor sale specializate pe tema dezvoltării durabile;  

- Încurajarea investițiilor și altor activități economice ale unor întreprinzători din România, precum și a proiectelor bazate pe voluntariat, în 

special la inițiativa tinerilor, care au ca obiect promovarea principiilor și practicilor dezvoltării sustenabile în țări mai puțin dezvoltate; 

- Sprijinirea comunităților de români din străinătate prin asigurarea accesului la cursuri de limbă și cultură românească și dezvoltarea lec-

toratelor de limbă și literatură română în cadrul universităților din Europa și din lume.  

 

Ținte 2030:  

- Majorarea progresivă a cuantumului asistenței oficiale de dezvoltare acordate de România în cadrul programelor ODA, în funcție de capaci-

tatea de susținere a economiei naționale, având ca obiectiv țintă atingerea cifrei de 0,33% din venitul național brut la nivelul anului 2030;  

- Sporirea și diversificarea ajutorului oficial pentru dezvoltare pe măsura creșterii potențialului economic al României și încurajarea agenților 

economici români să investească, pe baze competitive, în economia țărilor mai puțin dezvoltate;  

- Aderarea României la Zona Euro, la spațiul Schengen și la Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare Economică; - Susținerea angajamen-

telor internaționale și implicarea proactivă pe plan european și international. 
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Consiliul Local Unțeni îşi va îmbunătăţi serviciile şi va creşte calitatea acestora prin eficientizarea activităţii din aparatul propriu şi din 

instituţiile subordonate, ţinând seama de standardele europene, prin utilizarea eficientă a resurselor (umane, financiare, materiale) de care dis-

pune pentru soluţionarea problemelor identificate la nivelul comunei şi pentru Strategia de dezvoltare a Comunei Unțeni pentru perioada 2021 - 

2027 atragerea de fonduri pentru dezvoltarea economico-socială a comunei, conform competenţelor sale legale. 

Strategia de dezvoltare a Comunei Unțeni vizează prefigurarea reperelor strategice de dezvoltare a comunităţii pe o perioadă de 7 ani, 

în ceea ce privește scopul pe termen scurt al strategiei, acesta este de a pune la dispoziția Consiliului Local un instrument de lucru care sa fa-

ciliteze dezvoltarea, promovarea și implementarea unor proiecte ce vor contribui la dezvoltarea economico-socială a Comunei Unțeni.  

Scopul pe termen mediu al strategiei vizează transformarea comunei într-o zonă cu caracter distinct, atractiv din punct de vedere turistic 

și cultural economie viabilă, capabil să ofere cetățenilor condiții mai bune de trai, într-un mediu curat și protejat, orientând activităţile tuturor 

factorilor interesaţi de progresul economic şi social al comunei în direcţia ce trebuie urmată pentru susţinerea dezvoltării durabile viitoare. 

Scopul acestei lucrări este acela de a face o diagnoză a spaţiului rural la nivelul comunei, în vederea identificării principalelor 

probleme cu care se confruntă această comunitate, precum și definirea unei strategii de dezvoltare. Diagnoza acestui spaţiu a fost realizată pe 

mai multe nivele:  

- nivel statistic;  

- evaluarea activităţii administraţiei publice locale. 

Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel mai bine atunci când există o coordonare la 

nivel strategic. Astfel, Strategia trebuie să reflecte o atitudine realistă şi responsabilă, orientată către comunitate, către cetăţean. 

 

Tema, Motivația și metodologia de realizarea a Strategiei de Dezvoltare Locală 

Tema de cercetare o constituie promovarea de dezvoltare durabilă pentru perioada 2021-2027, în contextul economic mai larg al co-

munității din Unțeni prin elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Unțeni, județul Botoșani. 
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Prezentul document prvind elaborarea Strategiei de dezvoltare Locală a Comunei Unțeni, pentru perioada 2021-2027 reprezintă re-

zultatul demersului de analiză a informațiilor obiectivelor primite din statistici și ale informațiilor subiective obținute în urma anchetelor reali-

zate la nivelul populației, și la nivelul mediului de afaceri . 

Strategia de dezvoltare a comunei Unțeni este un document de planificare strategică pentru perioada 2021 - 2027, conceput în corelaţie 

cu principiile dezvoltării durabile şi reprezintă documentul fundamental al planului de dezvoltare al comunei Unțeni cu rol în orientarea dez-

voltării economico - sociale şi în accesarea fondurilor structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene. 

 Strategia de dezvoltare locală a comunei Unțeni pentru perioada 2021 - 2027 prezintă acţiunile pe care administraţia publică locală le 

va iniţia pentru a crea condiţiile necesare dezvoltării viitoare a comunei şi relevă proiectele şi oportunităţile pe care ni le oferă Uniunea 

Europeană. 

Este foarte important ca efortul de elaborare a acestui document strategic să fie urmat de asumarea publică şi conştientă a acestuia. 

Bazandu-se pe nevoile și carecteristicele comunei, o strategie de dezvoltare locală stabilește obiective, scopuri, programe ce urmează a fi 

dezvoltate. Acest lucru se poate realiza prin analiza punctelor tari și a punctelor slabe ale comunei, prin identificarea unor soluții în 

eventualitatea unor amenințări viitoare,  prin analiza oportunităților viitoare și  prin identificarea nevoilor teritoriale ce trebuie abordate. 

Acest document trebuie să asigure o sustenabilitate de lungă durată și să deserveasca interesele administrației publice locale, dar și 

interesele personale ale locuitorilor comunei. 

Strategia de dezvoltare a comunei Unțeni  este parte integrată a strategiei județului Botoșani. 

Metodologia de dezvoltare a Strategiei de dezvoltare locală: 
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Strategia de dezvoltare a comunei Unțeni este un document de planificare strategică pentru perioada 2021-2027, conceput în corelaţie 

cu principiile dezvoltării durabile şi reprezintă documentul fundamental al planului de dezvoltare al comunei cu rol în orientarea dezvoltării 

economico-sociale şi în accesarea fondurilor structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene. 

  Strategia, prin obiectivele propuse, respectă direcţiile de dezvoltare ale comunei şi se încadrează în documentele programatice 

naţionale. 

Strategia elaborată cu ajutorul efectiv al comunităţii locale - prin dezbaterile din şedintele publice, reprezintă un document complex care 

prezintă viziunea de dezvoltare a comunei în context european 

Etapele procesului de a elaborare a strategiei sunt: 

1. Vizita de informare la Primaria Comunei Unțeni; 
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2. Întâlniri cu reprezentanți comunități locale; 

3. Analiza situației actuale; 

4. Identificarea problemelor; 

5. Analiza SWOT; 

6. Elaborarea obiectivelor strategice, a obiectivelor specifice și a planului local de acțiune; 

7. Prezentarea draftului strategiei și aprobarea strategiei de către toți  factorii de decizie; 

8. Implementarea strategiei de dezvoltarea locală a Comunei Unțeni  pentru perioda 2021-2027. 

 

Procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Unțeni a inclus câteva etape majore. 

În prima etapă s-a desfăşurat vizita de informare la Primăria Unțeni în scopul stabilirii contactelor iniţiale cu reprezentanţii Primăriei, 

responsabili de lansarea şi coordonarea procesului de planificare strategică şi familiarizării acestora cu metodele şi termenii procesului de 

planificare participativă. Ca rezultat, a fost aprobat un plan preliminar de lucru pentru perioada de planificare. 

În etapa a doua au avut loc întâlnirile cu reprezentanţi ai comunităţii locale. La aceste întâlniri au fost dezbătute problemele localităţilor şi 

formulată viziunea comunei. 

În cadrul întâlnirilor a fost prezentat un chestionar pentru populaţie, chestionar care viza colectarea datelor privind gradul de mulţumire a 

locuitorilor 

În etapa a treia ca rezultat la etapele anterioare, au fost obţinute următoarele rezultate: a fost completat profilul economic al comunităţii cu 

informaţii suplimentare, s-a realizat analiza SWOT a fiecărui domeniu studiat, au fost identificate avantajele şi dezavantajele localităţii în 

contextul regional şi judeţean. În această etapă a avut loc şi analiza celor 250 de chestionare întocmite. 

În etapa a patra a avut loc planificarea strategică prin definitivarea Planului Strategic de Dezvoltare Locală a Comunei Unțeni. Au fost 

formulate obiective strategice pentru 7 domenii de activitate ce stau la baza planului strategic (infrastructură, economie, servicii publice, 



Strategia de dezvoltare a comunei Unțeni, județul Botoșani 

                                                                                  2021-2027 
 

 
41 

 

servicii sociale, administraţie, mediu, turism), au fost formulate obiective specifice şi acţiuni pentru fiecare obiectiv strategic. Toate aceste 

rezultate au constituit temelia pentru elaborarea planurilor de acţiuni pentru cei 7 ani. 

Etapa a cincea cuprinde procedura de examinare şi aprobare a Planului Strategic de Dezvoltare Locală de către factorii de decizie. 

Această etapă include organizarea dezbaterilor publice pe marginea conţinutului planului strategic, acumularea opiniilor cetăţenilor 

privind completarea planului de activitate. Ca activitate finală planul strategic este aprobat în cadrul ședintei Consiliului Comunei Unțeni. 

Principiile care au stat la baza elaborării strategiei au fost asigurarea validităţii ştiinţifice, implicarea comunităţii, transparenţa, 

obiectivitatea, coerenţa şi continuitatea demersului. 

Însă pentru a da roade, planificarea strategică trebuie însoţită de promovare, la nivelul administraţiei publice, a unui management 

strategic integrat, la toate nivelurile, capabil să identifice şi să speculeze oportunităţile apărute în beneficiul comunităţii. 
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CAPITOLUL Ⅰ  

ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI UNȚENI 
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1.1 Prezentarea Generală a Comunei Unțeni 

Comuna Unţeni este localizată în regiunea de dezvoltare Nord-Est și este situată în partea de est a judeţului Botoşani.  

Teritoriul administrativ al comunei Unţeni se învecinează cu alte șase unităţi administrativ - teritoriale şi anume:  

- la nord-est - comuna Ungureni; 

- la nord - comuna Dângeni;  

- la sud - comuna Stăuceni; 

- la est - comuna Gorbăneşt;i 

- la vest - comuna Răchiţi şi Nicşeni. 

Judeţul Botoşani este situat în extremitatea nord-estică a ţării şi se învecinează la sud cu judeţul Iaşi, la vest cu judeţul Suceava, iar la 

nord şi est cu Ucraina şi Republica Moldova. 

Comuna Unţeni este persoană juridică de drept public. Are capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu. 

Patrimoniul domeniului public al comunei Unţeni a fost aprobat prin anexa nr. 66 la Hotărârea Guvernului nr. 971 din anul 2002 

publicată în Monitorul Oficial al României nr. 692 bis din 20.09.2002. 

Patrimoniul domeniului privat al comunei Unţeni a fost aprobat prin H.C.L. Unţeni nr. 35 din 12.08.2010, modificat si completat prin 

H.C.L. Unţeni nr. 11 din 11.07.2012. 

Comuna Unţeni poate intra în raporturi juridice cu alte autorităţi sau instituţii publice, cu persoane juridice române sau străine, 

indiferent de natura acestora, precum și cu persoane fizice, în condiţiile legii. 

Din anul 2010 comuna Unţeni este membră a Asociaţiei Comunelor din România - Filiala Botoşani. 
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1.2 Delimitarea teritorului 

Legătura între centrul de comună şi celelalte localităţi componente ale comunei se face anevoios datorită îmbrăcăminţii din balast a 

drumului comunal DC29 care străbate toate localităţile comunei, care produce mult praf, prin circulaţia autovehiculelor, materialul pietros este 

împrăştiat şi există risc de împroşcare cu piatră şi derapaj. 

Comuna Unţeni este traversată de drumul naţional DN29, două drumuri comunale şi drumuri săteşti şi vicinale 

Drumul naţional DN 29 are originea în Suceava şi punctul final la Manoleasa în intersecţia cu DN24C având o lungime totală de 98,60 km din 

care pe teritoriul comunei Unţeni de 7,00 km din care: 

- 0,10 km în intravilan; 

- 6.90 km situaţi în extravilanul comunei. 

DN29 este: 

- km50+350-r km 56+879 - partea dreaptă; 

- km51+400+ km 56+250 - partea stângă; 

- km58+290+ km 58+830 - partea stângă. 

Limita intravilanului existent al comunei Unţeni este: 

- km 53+040 -r 53+140 - partea dreaptă – localitatea Unţeni (cf aviz nr 3319/21.01.2002 al DRDP Iaşi). 

Pe sectorul de drum naţional DN 29 de pe teritoriul administrativ al Comunei Unţeni, partea carosabilă are o îmbrăcăminte asfaltică, 

acostamentele din balast, şanturi cu secţiunea de scurgere corespunzătoare din punct de vedere tehnic. 

 Caracteristicile drumului naţional în profil transversal sunt: 

- tip îmbrăcăminte – asfaltică; 

- dimensiuni: 

-  partea carosabilă  7,00 m; 
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- platforma carosabilă 9,00 m; 

- acostamente 2 x 1,0 m; 

- şanţuri 1,50 x 0,50 x 0,50; 

- profil transversal;  

- mic rambleu, alternând cu profil mixt. 

Ca utilităţi existente pe drumul naţional DN 29 - se află reţeaua de energie electrică de tensiune medie şi reţeaua de telefonie. 

Intersecţii şi accese rutiere existente în zonă: 

 DN 29 - km 53 + 940 partea stânga cu DC 29 - km.12+900; 

 km 53 + 940 partea dreaptă cu DC 29 -km 12+900. 

Obiective care să atragă trafic în zonă: nu sunt alte observaţii asupra traseului drumului: 

 între km 50+350 - km 58+830 - mic rambleu, alternând cu profil mixt. 

  Drumurile comunale sunt drumuri publice ce asigură legătura între reşedinţa de comună Unţeni şi satele care-i aparţin precum şi între 

satele componente. 

Drumul comunal DC 29- DN 29D (Şilişcani) - Burleşti - Unţeni- Mănăstireni 

Lungimea totală a drumului comunal este de 16,90 km din care pe teritoriul comunei Unţeni este de 15,70 km şi traversează localităţile 

Burleşti, Soroceni, Burla, Unţeni şi Mănăstireni. 

Limita administrativă a comunei Unţeni la drumul comunal DC29 este: 

- km 1+200 + km 16+900 - partea dreaptă; 

- km 1+200 + km 16+900 - partea stângă. 

Limitele de intravilan existent la drumul comunal DC 29 sunt: 

- localitatea Burleşti; 
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- km 3+200 -r km 3+250 - partea dreaptă; 

- km 3+400 + km 4+400 - partea dreaptă; 

- km 3+350 + km 4+400 - partea stângă. 

Localitatea Soroceni:  

- km 5+200 + km 5+400 - partea dreaptă; 

- km 5+200 + km 5+400 - partea stângă. 

Localitatea Burla: 

- km 7+900 -r km 8+400 - partea dreaptă; 

- km 8+160 + km 8+275 - partea stângă; 

- km 8+325 + km 8+500 - partea stângă. 

Localitatea Unţeni: 

- km 8 +815 -r km 9+300 – partea dreaptă; 

- km 9+ 335 -rkm 11+750 – partea dreaptă; 

- km 9+200 -r km 11+750 – partea stângă. 

Localitatea Mănăstireni: 

- km 14+500 + km 14+550 – partea dreaptă; 

- km 14+625 + km 14+700 – partea dreaptă; 

- km 14+750 + km 15+125 – partea dreaptă; 

- km 15+150 + km 16+900 – partea dreaptă; 

- km 13+000 -r km 16+870 – partea stângă; 

Caracteristicile drumului comunal în profil transversal sunt:  
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-  platforma drumului 7,00 m; 

-  partea carosabilă 5,50 m; 

- acostamente 2 x 0,75 m; 

- şanturi cu secţiune trapezoidală din pământ şi pe zone limitate, amenajate din beton de ciment; 

-  distanța între împrejmuiri sau proprietăţi este cuprinsă între 12,00-15,0 m. 

Sistemul rutier al drumului este din balast în grosime de 15-20 cm. 

Ca utilităţi existente: rețea de energie electrică de înaltă tensiune ce străbate teritoriul localităţii Mănăstireni şi reţele electrice de medie 

tensiune ce se regăsesc în toate localităţile comunei Unţeni, precum și reţele de telefonie aeriene. 

Drumul comunal DC29A - traseu Unţeni - Popăuţi. 

Lungime totală a drumului este de 1,70 km şi se desfăşoară numai pe teritoriul administrativ al comunei Unţeni. 

Limita administrativă a comunei Unţeni la drumul comunal DC29A este: 

- km 0+000 - rkm 1+700 - partea dreaptă; 

- km 0+000 - rkm 1+700 - partea stângă. 

Limitele de intravilan existent la drumul comuna DC 29A sunt: 

Localitatea Unţeni: 

- km 0+000 + km 1+025 - partea dreaptă; 

- km 0+000 + km 1+050 - partea stângă. 

Caracteristicile drumului comunal în profil transversal sunt: 

- platforma drumului 7,00 m; 

- parte carosabilă 5,50 m; 

- acostamente 2 x 0,75 m; 
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-  şanţuri - cu secţiune trapezoidală din pământ pe toată lungimea drumului; 

- distanţe între împrejmuiri sau proprietăţi este cuprinsă între 10,0 - 12,0 m. 

Ca utilităţi: reţea de energie electrică de medie tensiune şi reţea de telefonie aeriană. 

Toate drumurile comunale se încadrează în clasa tehnică V cu două benzi de circulaţie sau o bandă de circulaţie conform Ordin 45 

„Norme tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor”. 

Drumuri publice Total Comună 

Total 167,00 

Asfaltate 15,7 

Pietruite 77,8 

Drumuri pământ 73,5 

 

Datorită infrastructurii precare, transportul în zonă se face încă rudimentar, cu atelaje trase de cai, acest lucru fiind influenţat foarte 

mult de starea drumurilor şi de nivelul veniturilor din agricultură (agricultură de subzistenţă). 

1.3 Scurt istoric 

Centrul de comună, satul Unţeni este cel mai vechi sat, atestat documentar din secolul al XVI-lea. Primul document scris datează din 

anul  

1588  când Petru Şchiopu-voievod dăruieşte Mănăstirii Moldoviţa satul Onţeni din ocolul târgului Botoşani şi precizează: „1588  

decembrie 20, Iaşi, din mila lui Dumnezeu noi io Petru Voievod, domnul Ţării Moldovei. Facem cunoscut cu această carte a noastră a tuturor 

celor ce o vor vedea sau o vor auzi cetindu-se, că am bine voit domnia mea....şi am dat şi am miluit pe rugătorii noştri monahi din ruga noastră 

şi Sfânta Mănăstire numită Moldoviţa cu un sat anume „Onţenii” care acest sat mai sus scris Onţenii a fost al nostru drept sat domnesc şi as-
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cultător de ocolul târgului Botoşanilor”. Se pare că denumirea iniţială de Onţeni ar proveni de la un anume boier Onţanu care ar fi trăit pe 

aceste meleaguri. Pe parcursul timpului, vocala „o” s-a transformat în „u”, astfel că denumirea actuală a satului este Unţeni. 

În perioada anilor 1830-1835 comuna se numea Mănăstireni cu reşedinţă de comună la Mănăstireni. La această dată satul Mănăstireni 

cuprindea 112 gospodării şi 560 locuitori; satul Onţeni avea 92 familii cu o populaţie de 460 locuitori; satul Soroceni purta denumirea de 

Uniceni şi avea 31 familii totalizând o populaţie de 155 locuitori; satul Burla avea o populaţie de 100 locuitori reunite în 20 familii. În anul 

1865 comuna Mănăstireni făcea parte din plasa Tîrgul şi cuprindea satele: Mânăstireni, Valea Grajdului, Vultureni, Onţeni, Călugăreni, 

Slobozia- Călugăreni. Satul Soroceni făcea parte din comuna Gorbăneşti, plasa Meletin şi se numea Uniceni-Herescu. 

Forma actuală a comunei este din anul 1968, când a avut loc reorganizarea administrativ- teritorială a României, atunci când satul 

Poenari şi-a pierdut oficial denumirea fiind inclus în denumirea satului Mânăstireni, iar din anul 1963 satul Burleşti a fost alipit comunei 

Unţeni, până atunci aparţinând comunei Gorbăneşti. 

Procesul de electrificare al tuturor satelor comunei a început în anul 1967 şi s-a încheiat în anul 1974. În anul 1969 erau electrificate 

numai două sate Unţeni şi Mânăstireni, Cu sprijinul statului, în perioada 1970-1974 s-a construit în satul Unţeni o şcoala generală cu un etaj, 

un magazin universal, un cămin cultural in satul Burleşti şi un cămin cultural în satul Mânăstireni, un atelier şcoală la Şcoala Generală Unţeni. 

Al doilea sat ca mărime este satul Mânăstireni, situat în partea de nord a comunei la o distanţă de 6 km de centrul satului Unţeni, fiind 

străbătut de pârâul Burla. Satul Mânăstireni este vechi dar nu există documente scrise în această privinţă. Unii bătrâni spun că satul îşi trage 

numele de la un boier Mănăstireanu care ar fi stăpânit moşia satului, alţii susţin că moşia satului ar fi fost folosită de călugării de la 

Mănăstirea Sf. Nicolae Popăuţi zidită în timpul domniei lui Ştefan cel Mare, de aici provenind şi denumirea satului. 

Burleşti este al treilea sat ca mărime al comunei Unţeni şi este aşezat în partea de sud al comunei. Satul este înfiinţat în anul 1896 cu 

cetăţeni veniţi de pe valea Şiretului din satele Stamate, Băneşti, Siminicea şi Grigoreşti, iar denumirea satului se trage de la pârâul Burla care 

traversează periferia satului. Satul Burleşti este situat la o distanţă de 8 km faţă de Unţeni. 

Satul Soroceni este înfiinţat după anul 1864 după ce a avut loc împroprietărirea. Din bătrâni se vorbeşte că erau case răzleţe ale 
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clăcaşilor ce munceau pe moşiile proprietarilor Iorgu Hermesiu şi Ioniţă Herescu. Primele aşezări omeneşti au fost în partea de nord a satului 

la locul numit „Fântâna Bîrgului”, care au fost părăsite apoi de locuitori şi distruse de molima ciumei. 

Cei ce au supravieţuit s-au retras în vale şi s-a format alt sat Soroceni, numele venind de la soroc - sorociţi (a scăpa cu viaţă de la 

molimă). Tot din bătrâni se vorbeşte că pe moşie ar fi lucrat clăcaşi veniţi de prin părţile Sorocei (URSS), care ajungând la neînţelegeri cu 

proprietarii, au părăsit moşia, după care a rămas numele satului Soroceni. În documente, satul Soroceni este întâlnit şi sub denumirile de 

Ursoaia sau Uniceni - Herescu, Ursoaia după denumirea unui pârâu care îşi avea izvorul în perimetrul satului, iar Uniceni-Herescu după 

numele proprietarilor moşiei satului. În satul Soroceni a fost şi familia boierului Constantin Zamfirescu. 

Satul Burla este situat la o distanţă de 1,5 km de reşedinţa comunei. Acest sat este străbătut de pârâul Burla. 

Datorită deselor schimbări administrativ-teritoriale din cadrul judeţului Botoşani, actuala comună Unţeni nu a avut întotdeauna aceeaşi 

suprafaţă, acelaşi număr de sate şi în anumite perioade chiar denumirea comunei a fost alta. 

1.4 Suprafața Comunei Unțeni 

Suprafaţa administrativă a comunei Unţeni este de 6453 ha din care suprafaţa de teren situată în intravilanul comunei este de 310 ha iar 

suprafaţa de teren situată în extravilanul comunei este de 6113 ha, fiind repartizat astfel: 

Nr. crt Teren Suprafata/ha 

1. Arabil 4117 

2. Ocupat de construcții 90 

3. Pășuni 1031 

4. Fante 372 

5. Livezi 27 

6. Fond forestier 48 
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7. Teren ocupat de ape 122 

8. Teren neproductiv 516 

9. Căi de comuncații 93 

 

Repere urbanistice 

Comuna Unțeni este repartizată în 5 localități, după cum urmează: 

-  satul Unţeni - reşedinţa de comună, cu o populaţie de 1119 locuitori, cu un teritoriu de 193,80 ha intravilan, conform datelor din 

Recensământul Populaţiei - 2011 şi PUG Unţeni existent; 

-  satul Mânăstireni - cu o populaţie de 761 locuitori şi un teritoriu de 135,50 ha intravilan; 

-  satul Burleşti - cu o populaţie de 589 locuitori şi un teritoriu de 92,20 ha intravilan; 

-  satul Soroceni - cu o populaţie de 146 locuitori şi un teritoriu de 44,80 ha intravilan; 

-  satul Burla - cu o populaţie de 122 locuitori şi un teritoriu de 22,66 ha intravilan. 

 

Cadrul natural – relief 

Din punct de vedere al reliefului, judeţul Botoşani prezintă un aspect larg vălurit cu interfluvii colinare, deluroase, sau sub formă de 

platouri joase, toate acestea lăsând impresia că provin dintr-o suprafaţă unică tăiată de râuri. În partea de vest apare o zonă deluroasă cu 

înălţimi cuprinse între:  

- 587 m D.Mare – Tudora; 

- 428 m D. Masca – Dorohoi; 

- 339 m D. Mour; 

- 289 D. Cetățuia – Baranca. 
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Din punct de vedere fizico-geografic, comuna Unţeni este aşezată în partea de est a judeţului Botoşani, situată la o distanţă de 

aproximativ 15 km faţă de reşedinţa de judeţ, municipiul Botoşani şi la o distanţă de 17 km faţă de oraşul Săveni. 

Forma teritoriului comunei este alungită, orientată de la nord-vest, la sud-est, lungimea maximă a comunei este de cca. 25 km, iar 

lăţimea maximă este de 4,5 km. 

Comuna Unţeni din punct de vedere al unităţilor de relief este amplasată în Câmpia Moldovei ce aparţine Podişului Moldovenesc. 

Comuna este amplasată în subraionul geomorfologic Şaua Bucecii. 

Particularitatea morfologică a comunei Unţeni este predominarea formelor de relief cu aspect de colină, cu versanţi afectaţi de 

alunecări active sau potenţiale în general acoperite de vegetaţie arboricolă. 

Legătura comunei cu municipiul Botoşani, reşedinţa judeţului, precum şi cu zona nord-vestică, cu zona nord-estică şi sudică a ţării se 

realizează prin drumul naţional DN 29 (E58). 

  Pe drumul comunal DC 29, se face legătura localităţii de reşedinţă a comunei cu celelalte sate componente; de asemenea, legătura 

localităţilor comunei cu zona agricolă se face pe drumurile comunale şi săteşti. 

1.5 Climă 

Climatologia constituie una din disciplinele de bază din învăţământul superior, care contribuie la formarea studenţilor geografi ca 

viitori specialişti în cercetarea mediului sau ca profesori de profil. 

Cercetarea climei, sub diversele sale aspecte, permite stabilirea unor corelaţii multiple între aceasta şi celelalte componente ale medi-

ului, inclusiv cu activitatea umană. Aceasta din urmă, pe de o parte, suportă consecinţele climei, iar pe de alta, o influenţează, impactul antrop-

ic fiind atât pozitiv, cât şi negativ. 
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De-a lungul istoriei societăţii umane, omul a căutat permanent să valorifice condiţiile climatice favorabile ale unei regiuni şi, totodată, 

să creeze astfel de condiţii pentru adăposturi, aşezări, culturi agricole etc. 

Conştient sau mai puţin conştient, în lupta lui pentru existenţă, a dezvoltat industria pentru crearea de bunuri materiale, din ce în ce mai 

multe şi mai diversificate, astfel că a ajuns să influenţeze evoluţia climei în sens nedorit. 

Astăzi, când societatea umană a atins cele mai înalte cote ale civilizaţiei, asistăm la o reacţie de feedback a climei, care răspunde printr-

o gamă largă de evenimente, nedorite, neaşteptate şi chiar cu repercusiuni de lungă durată, sau ireversibile, la presiunea exercitată de om. 
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Majoritatea cercetătorilor definesc noţiunea de climă ca fiind regimul plurianual (multianual) al elementelor meteorologice, generat de 

acţiunea unor factori diferiţi: radiativi, dinamici, fizico-geografici, antropici. 

Ciulache (1988, 2002) a dat următoare definiţie: „Clima este regimul multianual al vremii, care ia naştere în urma interacţiunii dintre 

factorii radioactivi, fizico-geografici şi dinamici, sub influenţa tot mai accentuată a activităţii societăţii omeneşti.” 

Climatic zona comunei Unțeni se încadrează în sectorul de climă temperat-continentală, supusă unei circulații atomsferice predominant 

vestice, ceea ce înseamnă că iarna predomină invaziile de aer cald dispre vest, datorită activităților ciclonice nord-meditereniene deplasate spre 

nord. 

O caracteristică a ambelor sectoare climatice o constituie repartiţia defectuoasă a precipitaţiilor în timpul perioadei de vegetaţie, fiind 

frecvente intervale lipsite de precipitaţii şi cu temperaturi mult mai mari faţă de cele normale. 

Clima temperat-continentală se caracterizează prin veri călduroase și uscate și prin ierni extrem de reci. Datorită încălzirii puternice a  

uscatului, verile sunt călduroase cu temperaturi medii lunare de 15-200 °C, iar iernile sunt reci cu temperaturi medii lunare sub 0 grade C.  

Cantitățile medii de precipitații au valori reduse intre 300-500 mm/an. 

Temperatura medie anuală la nivelul comunei variază între 7-8 grade C şi 5-10  grade C.  

Vânturile dominante sunt reprezentate de vânturile din direcţia nord şi nord-vest în anotimpul rece, respectiv cele din sud-vest vara, cu o 

viteză medie de cca. 4 m/s (pe timpul iernii) fiind determinate de circulaţia generală a maselor de aer şi de orientarea generală a reliefului. 

Iarna este caracteristic crivăţul, un vânt geros care bate dinspre N-E spre S-V. 

Precipitaţiile atmosferice anuale pe teritoriul comunei sunt în medie de 420-500 litri/mp, cu tendinţă de scădere în ultimii ani până la 

sub 400 litri/mp în anul 2007. În ultimii ani s-au manifestat fenomene meteorologice deosebite: grindina, care cade în perioada mai - iulie, 

distrugând culturile şi perioade cu o secetă acută. 

1.6 Hidrografia 

Rețeaua hidrografică din Comuna Unțeni este reprezentată de: 
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- valea Sârca şi valea Vierilor (sat Soroceni); 

- valea Sârca şi iazul Burleşti (sat Burleşti); 

- pârâul Maistrului şi iazul Unţeni (sat Unţeni); 

- iazul Broscaria şi pârâul Maistrului (sat Mânăstireni); 

- pârâul Burla (sat Burla). 

Pârâul Burla, bălţile şi iazurile sunt puternic influenţate de caracteristicile climei temperat-continentală, având volum mare şi foarte 

mare primăvara, când se topesc zăpezile ori vara şi toamna, în perioadele de ploi abundente. 

Primavăra și toamna precipitațiile sunt, de regulă, moderate și de mai lungă durată, ceea ce permite infiltrarea unui mai mare volum de 

apă in roci. Vara, ploile sunt, de regulă, repezi, uneori cu caracter torențial. Astfel că se inregistrează volume importante la nivelul a 24 ore. 

Reţeaua hidrografică ce străbate teritoriul comunei - cu excepţia satului Soroceni - este pârâul Burla care izvorăşte din Stuhoasa, este 

afluent al râului Sitna, cu o lungime de 15 km, şi se varsă în Sitna. Iazul Unţeni are o suprafaţă de 56 ha, care din anul 2009 a fost secat în 

vederea executării unor lucrări de amenajare de către concesionar şi iazul Broscăria din satul Mânăstireni în suprafaţă de 20,51 ha, care din 

anul 2009 au fost începute lucrările de amenajare. Ambele iazuri sunt concesionate. 

În anul 2005, în urma ploilor din luna mai şi august s-au înregistrat revărsări a acestor iazuri, pâraie, inundându-se câteva ha de teren 

agricol precum şi câteva locuinţe, anexe gospodăreşti din satul Burleşti şi podul din satul Burleşti s-a prăbuşit fiind necesară construcţia 

urgentă a unui nou pod în anul 2006 deoarece era blocată circulaţia spre Talpa - Blîndeşti. Nu s-au înregistrat pierderi de vieţi omeneşti. 

Fenomenele hidrologice, sunt influenţate de regimul precipitaţiilor, de natura litologică, de gradul mic de acoperire cu vegetaţie şi de 

panta reliefului. 

Datorită terenului de fundare slab permiabil, a naturii terenului din versanţi şi din zonele joase (argile, argile prăfoase, argile mâloase) 

pe de o parte, iar pe de altă parte datorită gradului scăzut de acoperire cu vegetaţie de intercepţie (arboricolă, pomicolă, viticolă) din bazinele 

de recepţie a reţelei hidrografice, au condus la mărirea debitului specific al scurgerii de suprafaţă. 
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Aceasta a determinat apariţia pericolului de acumulare a unor debite importante în bazinele de recepţie ale reţelei hidrografice 

secundare care determină eroziuni de talveg şi versant acolo unde gradienţi de curgere sunt mari, iar pe de altă parte deversarea apelor în 

zonele limitrofe albiilor acolo unde ele au gradienţi mici. 

Aceste ape se scurg spre zonele joase care au o pantă de scurgere mică existând pericolul de acumulare a acestor ape de versant (zona 

de luncă). 

Apele de suprafaţă au un grad avansat de degradare produs în timp de resursele majore de poluare de pe teritoriul judeţului. 

Apele subterane sunt folosite pentru alimentarea populaţiei şi se prezintă atât sub forma apelor de adâncime, cât şi a apelor libere, 

cantonate în depozite de suprafaţă. Apele subterane captive includ straturi acvifere aflate sub presiune, acumulate în depozite sedimentare 

nesecţionate de eroziunile văilor apelor şi se găsesc la adâncimi de 10-15 m. 

Datorită procesului de fertilizare a solului cu diverse îngrăşăminte chimice şi deversările reziduurilor de la grajdurile cu animale, apa 

din fântânile aflate pe teritoriul comunei este poluată în proporţie de peste 95%. 

În subsolul comunei, cu excepţia argilei, care este utilizată în gospodăriile ţărăneşti, nu există alte zăcăminte care să justifice 

exploatarea şi utilizarea lor la scară industrială. 

1.7 Soluri 

Solurile reprezintă cel mai important element al potenţialului natural de care dispune comuna deoarece oferă posibilitatea practicării 

agriculturii şi mai ales, cultivării unei game variate de plante de cultură. 

Solurile au un grad ridicat de fertilitate ce sunt pretabile pentru o gamă largă de culturi agricole, iar albia pârâului Unţeni este bogată 

în materiale ce pot fi valorificate în domeniul construcţiilor: nisip, piatră, prundis. 

Din punct de vedere al potenţialului lor natural de fertilitate, solurile pot fi grupate astfel: 

- soluri cu potenţial natural ridicat de fertilitate - în care sunt incluse cernoziomurile şi aluviosolurile pretabile unei game largi de culturi 

agricole. Potenţialul lor poate fi mărit prin irigaţii şi adaos de îngrăşăminte în doze medii. 
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- soluri cu potenţial natural moderat de fertilitate - care cuprind 

majoritatea solurilor slab şi mediu erodate, faeoziomuri, prelu-

vosoluri.  

           Necesită măsuri agrotehnice corespunzătoare - 

îngrăşăminte în doze corect calculate, măsuri antierozionale. 

Soluri cu potenţial scăzut de fertilitate - în care se includ 

luvosoluri, gleiosoluri, erodosoluri, solurile puternic erodate 

răspândite pe versanţii puternic înclinaţi şi afectaţi de degradări, 

în lungul torenţilor şi văilor cu maluri supuse eroziunii de 

adâncime. Acestea necesită intervenţii complexe şi costisitoare 

pentru a le aduce la un nivel corespunzător de fertilitate. Pentru 

majoritatea dintre ele folosinţa cea mai indicată este pădurea. 

Solul, ca rezultat al interacţiunii tuturor elementelor mediului şi suport al întregii activităţi umane, este influenţat puternic de acestea, 

atât prin acţiuni antropice, cât şi ca urmare a unor fenomene naturale. Sursele de poluare a solului sunt fizice (datorate utilajelor şi tehnologiei 

de cultivare a solurilor), chimice (utilizarea îngrăşămintelor, pesticidelor, erbicidelor), biologice (nerespectarea concentraţiei de reziduuri, 

dejecţii solide şi lichide aplicate) şi poluarea radioactivă din aer. 

Principalele activităţi şi fenomene care influenţează negativ solul pe teritoriul comunei Unţeni sunt reprezentate prin: 

-  depuneri întâmplătoare de deşeuri menajere şi dejecţii de grajd de la populaţie; 

-  deşeurile şi reziduurile provenite din agricultură; 

-  administrarea incorectă a substanţelor chimice fertilizante şi pentru combaterea dăunătorilor, ceea ce a dus de-a lungul anilor la 

acumularea lor în sol, în ultimii ani folosirea acestor substanţe în agricultură s-a redus mult; 
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-  poluarea aerului cu pulberi şi gaze. 

Complexul de condiţii bioclimatice, hidrologice şi geomorfologice a determinat formarea unui înveliş pedologie mozaicat, în care 

predomină tipurile de soluri brune podzolite şi argile calcaroase. 

1.8 Resurse naturale 

Cele mai semnificative resurse naturale de la nivelul 

comunei Unţeni sunt solurile, pâraiele și iazurile prezente pe 

teritoriul comunei Unţeni. 

 

Teritoriul comunei Unţeni se încadrează zonei de silvostepă, 

cu areale restrânse de stepă, la care se asociază vegetaţia de luncă 

şi vegetaţia palustră (de mlaştină). În prezent, peisajul natural de 

silvostepă s-a modificat deoarece multe suprafeţe de teren au fost 

introduse în circuitul arabil, iar pâlcurile de pădure au suferit 

modificări sub influenţa vegetaţiei spontane. 

Pădurile silvostepei sunt formate din gorun şi fag, alături de 

care se întâlneşte: carpenul, teiul, arţarul, jugastrul. Arbuştii sunt 

reprezentaţi prin salbă moale, salbă râioasă, alun, dârmoz, corn, sânger. 

Vegetaţia stepică este întâlnită pe areale restrânse, în lungul văii Jijiei pe forme joase de relief (lunci neinundabile, terase joase, 

glacisuri şi conuri de dejecţie), suprapunându-se în cea mai mare parte vegetaţiei de luncă. 

Vegetaţia de luncă este caracteristică aluviosolurilor şi gleiosolurilor inundate periodic şi cu exces de umiditate freatică. Pajiştile sunt 

formate din păiuşcă, pieptănăriţă, trifoi. Majoritatea acestor pajişti sunt degradate prin păşunat intensiv. 
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Vegetaţia palustră apare în arii izolate, localizate în formele de relief negative cu înmlăştiniri permanente sau prelungite şi este formată 

din asociaţii de plante hidrofile şi higrofile: rogozul, papura (Typha), stuful (Phragmites), pipirigul (Carex), nufărul galben, lintiţa, săgeata 

apei. 

Fauna de pe teritoriul comunei Unţeni nu este foarte bogată, existând puţine specii de mamifere, reptile, amfibieni şi nevertebrate. Fau-

na este caracteristică zonelor silvostepă şi este reprezentată în special de rozătoare şi mamifere mici (popândăul şi hârciogul, şoareci de câmp, 

iepuri de câmp, veveriţe etc.) şi, rar, se întâlnesc mistreţi, căprioare. Se adaugă o varietate de păsări precum cinteza, ciocănitoarea, păsări de 

apă şi reptile mici. 

În ceea ce priveşte fauna acvatică, aceasta este reprezentată prin următoarele specii de peşti: cleanul, boişteanul şi carasul. Lucrările 

hidroenergetice şi poluarea apelor de suprafaţă au condus la o reducere semnificativă a rezervei de peşte 

Ca şi vegetaţia naturală, şi fauna a fost puternic afectată de intervenţiile umane, care au dus la restrângerea arealelor, modificarea 

componenţei speciilor şi a posibilităţilor de habitat, reducerea numerică şi chiar dispariţia unor specii. Datorită rolului important al faunei în 

alimentaţia populaţiei şi în menţinerea echilibrului biologic al biocenozelor şi ecosistemelor, rezultă necesitatea protejării şi ocrotirii faunei 

prin instituirea de rezervaţii naturale sau protecţii speciale pentru speciile vulnerabile sau periclitate. 

 

1.9 Populația și forța de muncă 

Populaţia, sau componenta demografică, reprezintă cea mai importantă componentă a sistemului social, cultural şi economic 
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Demografia este studiul dinamicii populațiilor umane. Ea cuprinde 

studiul mărimii, structurii și distribuției populației, precum și modul în care o 

populație se modifică în timp în urma nașterilor, 

deceselor, migrației și îmbătrânirii. Analiza demografică se poate referi la 

societăți întregi sau la grupuri definite după diferite criterii: nivel de educație, 

naționalitate, religie, etc. 

 

În demografie, se utilizează adesea cantități mari de date, colectate, de exemplu, din recensăminte și din registrele ținute de birourile 

de statistică a populației, în care se înregistrează nașterile, decesele, căsătoriile, etc. Datele demografice mai pot rezulta din sondaje efectuate 

în scop comercial, bazate pe metode de estimare indirectă. Primul recensământ 

modern a fost condus în SUA în 1790, cu toate că unele țări scandinave - de 

exemplu, Islanda și Danemarca - au avut recensăminte și mai devreme. 

Populaţia (umană) reprezintă o colectivitate formată din persoane, care 

trăiesc într-o anumită perioadă de timp şi într-un teritoriu bine delimitat. 

Principalele caracteristici ce definesc populaţia sunt: numărul (efectivul), 

repartiţia, dinamica şi structura. 

Totalitatea persoanelor care fac parte dintr-o anumită populaţie 

(colectivitate) formează numărul, volumul, dimensiunea sau efectivul 

populaţiei. În mod obişnuit, acesta se obţine prin înregistrare şi totalizare a 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Populație
https://ro.wikipedia.org/wiki/Migrație
https://ro.wikipedia.org/wiki/Îmbătrânire
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recensământ
https://ro.wikipedia.org/wiki/Statistică
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sondaj&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/SUA
https://ro.wikipedia.org/wiki/1790
https://ro.wikipedia.org/wiki/Scandinavia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Islanda
https://ro.wikipedia.org/wiki/Danemarca
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persoanelor care o compun la un moment dat iar operaţiunea statistică poartă denumirea de recensământ. Populaţia poate fi studiată la un 

moment dat, secvenţial, în mod instantaneu, ca o fotografiere a stării de moment, sau prin înregistrarea şi analiza evenimentelor desfăşurate de-

a lungul timpului. 

Populaţia se află într-un proces continuu de modificare (variaţie) a efectivului, distribuţiei şi structurii, ceea ce impune studierea ei într-

o viziune sistemică. 

Datorită faptului că istoria comunei Unţeni este atât de îndepărtată ne arată că pe aceste locuri au trăit şi muncit oameni harnici ce au 

făcut cu greu faţă greutăţilor timpului.  

Mişcarea populaţiei de la începutul istoriei Unţeniului, pe Moldova, nu o cunoaştem pentru că în acele vremuri nu se făcea 

recensământul populaţiei. 

Populaţia comunei Unţeni a progresat de la an la an, bineînţeles cu stagnări şi scăderi în anii războaielor şi a bântuirii bolilor 

molipsitoare: tifos, ciumă. Anii de după revoluţia din 1989 au fost marcaţi de o situaţie social-economică precară, fiind un factor important în 

scăderea natalităţii, dar a provocat o creştere a migrării populaţiei în străinătate.  

La nivelul anului 2000, natalitatea era de 12 %. Recent, natalitatea înregistrează scăderi continui datorită situaţiei financiare şi 

economice a ţării reflectată în nivelul de trai relativ precar al multor familii. Valorile mortalităţii din comuna Unţeni au pondere relativ mare, 

de unde relevă că populaţia comunei se află în plin proces de îmbătrânire, mai ales în satul Soroceni.. 

Dintre cei 3030 locuitori ai comunei (după recensământul din 2002), populaţie feminină era în număr de 1517, iar populaţia masculină 

de 1513. După numărul de locuitori, comuna Unţeni se încadrează la limita dintre comunele mici şi mijlocii. După datele statistice a Direcţiei 

de Statistică a judeţului Botoşani, populaţia comunei Unţeni la data de 31.12.2010 era de 2891 de locuitori. 

În urma Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011, pe teritoriul comunei trăiau un număr de 3025 locuitori, iar pe sexe 

1538 persoane de sex masculin şi 1487 persoane de sex feminin.  
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Evoluția numărului de locuitori ai comunei Unțeni 

Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

UM: Numar persoane 

Numar 

persoane 

Numar 

persoane 

Numar 

persoane 

Numar 

persoane 

Numar 

persoane 

Numar 

persoane 

Numar 

persoane 

Numar 

persoane 

Numar 

persoane 

3025 2993 2978 2939 2927 2878 2815 2796 2726 

Sursa: http://statistici.insse.ro/ 

 

Conform datelor furnizate de statistici.insse.ro din anul 2011 pâna în prezent rezultă o situație oscilantă descrescătoare.  

Evolutiv remarcăm mai multe intervale de timp, în care sunt înregistrate momente de descreștere, așa cum sunt prezentate in tabel 

conform Statisticilor. Din păcate tendința de scădere se accentueză în anul 2018 și continuă și în anul 2019. 

Procesul de îmbătrânire demografică este factorul care influenţează cel mai mult acest tabel, la care se poate adăuga, ca factor din ce în 

ce mai vizibil, deplasarea definitivă a populaţiei tinere spre zonele urbane din apropiere, spre străinătate, deci în afara graniţelor, dar şi spre 

mediul rural, ultimul tip fiind într-un procent destul de scăzut. 

 

 

 

 

http://statistici.insse.ro/
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Numărul persoanelor migrate din Comuna Unțeni 

Județe Localități 

Ani 

Anul 2018 

UM: Număr persoane 

Număr persoane 

Botoșani 39532 UNȚENI 28 

Sursa: http://statistici.insse.ro/ 

Conform datelor furnizate de statistici.insse.ro in anul 2018 a migrat un număr de 28 de persoane. 

Mișcarea migratorie a populației influențează aspectele demografice precum: îmbătrânirea populației, gradul de dependență 

demografică, creșterea sau scăderea poluației etc. 

Fenomenul de migrație a poluației din Comuna Unțeni este specifică de asemenea și populaţiei cu vârsta de 40 de ani şi peste 40 de ani 

şi este determinată de lipsa cronică a veniturilor (venituri insuficiente). În termeni generali, este vorba despre persoane disponibilizate din ser-

vicii şi industrie, care nu au reușit să se recalifice, fiind forţate să revină în zonele rurale şi să desfăşoare activităţi de subzistenţă. 

Un indicator demografic cu un aspect major asupra perspectivelor de dezvoltare a unei comunități este analiza populației pe grupe de 

vârste.  

Structura populației din Comuna Unțeni pe vârste pe anul 2019 

Vârste și grupe de vârstă Sexe Județe Localități 

Ani 

Anul 2019 

UM: Număr persoane 

http://statistici.insse.ro/
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Număr persoane 

0- 4 ani Masculin Botoșani 39532 UNȚENI 66 

- Feminin Botoșani 39532 UNȚENI 48 

5- 9 ani Masculin Botoșani 39532 UNȚENI 69 

- Feminin Botoșani 39532 UNȚENI 77 

10-14 ani Masculin Botoșani 39532 UNȚENI 88 

- Feminin Botoșani 39532 UNȚENI 90 

15-19 ani Masculin Botoșani 39532 UNȚENI 103 

- Feminin Botoșani 39532 UNȚENI 106 

20-24 ani Masculin Botoșani 39532 UNȚENI 114 

- Feminin Botoșani 39532 UNȚENI 83 

25-29 ani Masculin Botoșani 39532 UNȚENI 84 

- Feminin Botoșani 39532 UNȚENI 69 

30-34 ani Masculin Botoșani 39532 UNȚENI 90 

- Feminin Botoșani 39532 UNȚENI 86 

35-39 ani Masculin Botoșani 39532 UNȚENI 82 

- Feminin Botoșani 39532 UNȚENI 58 
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40-44 ani Masculin Botoșani 39532 UNȚENI 106 

- Feminin Botoșani 39532 UNȚENI 99 

45-49 ani Masculin Botoșani 39532 UNȚENI 128 

- Feminin Botoșani 39532 UNȚENI 108 

50-54 ani Masculin Botoșani 39532 UNȚENI 100 

- Feminin Botoșani 39532 UNȚENI 63 

55-59 ani Masculin Botoșani 39532 UNȚENI 72 

- Feminin Botoșani 39532 UNȚENI 45 

60-64 ani Masculin Botoșani 39532 UNȚENI 66 

- Feminin Botoșani 39532 UNȚENI 51 

65-69 ani Masculin Botoșani 39532 UNȚENI 54 

- Feminin Botoșani 39532 UNȚENI 79 

70-74 ani Masculin Botoșani 39532 UNȚENI 35 

- Feminin Botoșani 39532 UNȚENI 59 

 

Analizarea structurii demografice în funcţie de vârstă pe cele două sexe în ultimul an de analiză evidenţiază tendinţele de îmbătrânire 

demografică, fenomen specific întregii populaţii din România. 

Cea mai mare valoare înregistrată observabilă este pentru populaţia de 45 – 49 de ani. 
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Cazurile de îmbolnăviri frecvente ce au în final ca rezultat o creştere a nivelului mortalităţii este mult mai des întâlnit la populaţia de sex 

masculin, şi mai redusă în cazul populaţiei feminine. În acest fel, există o menţinere a valorilor ridicate a populaţiei feminine vârstnice, com-

parativ cu cea a populaţiei masculine, de aceeaşi vârstă. Ca exemplu, populaţia feminină de peste 74 de ani, reprezentată prin cele două ele-

mente din tabel, are o extindere mult mai mare faţă de cea masculină, de aceeaşi vârstă, 

Ce este deosebit de important în privinţa reprezentării şi analizei piramidei vârstelor pe cele două grupe de vârstă şi sexe, este 

înţelegerea modului în care, cel puţin din punct de vedere numeric va evolua forţa de muncă în următoarea perioadă. Astfel, populaţia cu vârstă 

între 5-9 ani va deveni populaţie aptă de muncă peste aproximativ zece ani. Dacă adăugăm şi fenomenul de înaintare în vârstă a celor care 

astăzi au cu zece, chiar cinsprezece ani, vârsta sub pragul de pensionare, adică acea populaţie destul de numeroasă, observăm că forţa de 

muncă va deveni deficitară numeric în viitor, cu consecinţe negative asupra veniturilor bugetare locale şi naţionale. 

Populația tânără asigură creșterea natalității și a forței de muncă, dar datorită faptului că în Comuna Unțeni economia este slab dezvol-

tată și nu există locuri de muncă, determină tineri care au terminat cursurile liceale sau universitare să plece spre orașele mai mari și mai dez-

voltate și să se stabiliească în mediul urban, considerând ca acolo au mai multe șanse să-și găsească un loc de muncă. 

Migraţia spre rural se produce şi pentru familiile cu venituri foarte mari, care își construiesc resedinţe în suburbii, continuând să lu-

creze şi să desfăşoare activităţi economice în municipiul Botoşani. 

Rata netă de migraţie internaţională este de asemenea, semnificativă şi este legată în principal de categoriile de vârste tinere. 

Migraţia externă are şi importante efecte pozitive la nivelul economiei: intrări de resurse financiare importante, schimbarea mentalităţii 

şi a deschiderii spre modernizare. 

Majoritatea populației ramasă în Comuna Unțeni activează în domeniul agricol, comerțului, a creșterii animalelor etc. 

De asemenea la nivelul Comunei Unțeni există un număr de 22 de agenți economici SRL-uri şi Asociaţii Familiale, de diferite mărimi, cu 

capital integral privat.  

Un număr de 14 societăţi comerciale şi persoane fizice autorizate au în obiectul lor de activitate comercializarea produselor alimetare 
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şi industriale, 2 de achiziţionarea laptelui, 1 centru butelii,1 atelier auto, 1 agenţie de asigurări, 1 magazin cu haine secound hand, 2 mori de 

porumb, 1 unitate de creşterea animalelor (fermă vite). 

Activitatea care caracterizează comuna o constituie cultivarea terenurilor agricole şi creşterea animalelor. 

Meşteşugurile şi profesiile liberale sunt slab reprezentate, nefiind dezvoltate frizerii şi coafuri, laboratoarele de patiserie şi cofetărie, 

birourile de copiat acte şi de traduceri autorizate, serviciile notariale etc. Sectorul serviciilor este slab dezvoltat în raport cu cerinţele popu-

laţiei. Lipsesc micile ateliere pentru reparaţii sau pentru producerea unor obiecte de uz casnic şi gospodăresc, mic mobilier pentru casă şi 

pentru grădină, articole din ceramică, reparaţii încălţăminte şi îmbrăcăminte, confecţii metalice şi textile, lucrări de sudură, echipe autorizate 

pentru construirea caselor, etc. 

Serviciile de mecanizare şi chimizare a agriculturii sunt asigurate de prestatori de servicii particulari din comună, deţinători de utilaje 

agricole, cu care execută lucrări şi pentru ceilalţi proprietari de terenuri agricole din comună 

 

Numărul persoanelor salariate din Comuna Unțeni 

Județe Localități 

Ani 

Anul 2018 

UM: Număr persoane 

Număr persoane 

Botoșani 39532 UNȚENI 74 

Sursa: http://statistici.insse.ro/ 

 

Evoluţia numărului de salariaţi se prezintă fără oscilaţii prea mari conform datelor furnizate de statistici.insse.ro in anul 2018, doar 74 

http://statistici.insse.ro/
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de persoane din Comuna Unțeni figurau ca fiind angajate. 

Numărul șomerilor din Comuna Unțeni 

Sexe Județe Localități 

Perioade 

Luna noiembrie 2019 

UM: Număr persoane 

Număr persoane 

Total Botoșani 39532 UNȚENI 7 

Masculin Botoșani 39532 UNȚENI 2 

Feminin Botoșani 39532 UNȚENI 5 

 

Conform datelor furnizate de statistici.insse.ro în anul 2019, în luna noiembrie în Comuna Unțeni figurau un număr de 7 persoane șo-

mere dintre care 2 persoane de sex masculin și 5 persoane de sex feminin. 

1.10 Infrastructura de transport 

Transportul reprezintă activitatea de deplasare dintr-un loc în altul a persoanelor, bunurilor, semnalelor sau informațiilor. Termenul 

provine din latinescul „transportare”, trans (peste) și portare (a purta, a căra). 

Transportul este o activitate care a apărut odată cu existența omului. Limitele fizice ale organismului uman în privința distanțelor ce pu-

teau fi parcurse pe jos și a cantității de bunuri ce puteau fi transportate, au determinat, în timp, descoperirea unei game variate de căi și mijlo-

ace de transport. 

Transportul facilitează accesul la resursele naturale și stimulează schimburile comerciale. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_latină
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Transportul rutier efectuează deplasarea în spațiu a bunurilor și oamenilor cu ajutorul vehiculelor, care sunt mijloace de transport pro-

pulsate fie de forța umană (biciclete, triciclete, trotinete, căruțuri împinse sau trase cu mâna, roabe etc.), fie de forța animală (vehicule hipomo-

bile, adică tractate de cai, ori vehicule tractate de vite cornute, de măgari, de câini etc.), fie de forța produsă de diferite mașini, aparate, me-

canisme, prin arderea de combustibili fosili ori prin utilizarea energiei electrice produse sau stocate la bord etc. (despre care se spune că sunt 

vehicule autopropulsate, numite generic autovehicule, și care sunt astăzi, de departe, cea mai importantă categorie de vehicule) 

Infrastructura rutieră din Comuna Unțeni este constituită din drumuri sătești, naționale și comunale. 

 

Legătura între centrul de comună şi celelalte localităţi 

componente ale comunei se face facil prin intermediul drumului 

comunal DC29 care străbate toate localităţile comunei, drum ce a 

fost asfaltat recent. 

Comuna Unţeni este traversată de drumul naţional DN29, două 

drumuri comunale şi drumuri săteşti şi vicinale. 

Comuna Unţeni, este strabatută de următoarele artere de cir-

culaţie: 

 DN 29 - Suceava- Botoşani - Săveni şi se termină în DN 

24C la Manoleasa şi străbate comuna Unţeni de la vest la est. 

 DC 29 - DN 29D (Şilişcani) - Burleşti - Unţeni - Mănăstireni - şi străbate comuna de la sud la nord. 

 DC29A - Unţeni - Popăuţi- străbate comuna de la sud la est. 

Drumurilor publice au o lungime de 167,00 km având sistemele rutiere: 

  - asfaltate - 15,70 km; 
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  - pietruite  - 77,80 km; 

  - pământ -  73,50 km. 

Valorile de trafic prognozate de Ministerul Transporturilor pentru anii 2000 - 2010 nu depăşesc valorile admisibile de 750 vt/zi. 

Reţeaua de drumuri publice care străbat teritoriul administrativ al comunei au o lungime de 93 km, din care: 21,3 km drumuri comunale 

DC 29 şi DC 29A ce fac legătura cu drumul judeţean DN 29, sunt asfaltate. Lăţimea lor este de 6-7 m, cu şanţuri de o parte şi de alta: drumul 

comunal DC 29 are o lungime de 19,6 km din marginea satului Mânăstireni până la drumul judeţean DN 29 D, iar drumul comunal DC 29 A 

din satul Unţeni are o lungime de 1,7 km; 71,7 km drumuri săteşti şi de exploatare. Drumurile săteşti sunt din pământ, iar din anul 2008 s-au 

împietruit în proporţie de 60%. 

 Drumurile sunt de categoria a III-a şi a IV-a, cu lăţimi carosabile între 4 şi 6 m şi sunt perpendiculare şi paralele pe DC 29 care este 

reabilitat prin împietruire anual şi DC 29A care este modernizat în anul 2004 prin aşternere de piatră cu bitum. În prezent, acest drum comunal 

DC 29A cu lungime de 1,7 km, se prezintă pe toată lungimea, cu gropi şi denivelări prin alunecări de teren, necesitând de urgenţă lucrări de 

reabilitare. 

 Tot din anul 2008 s-au executat lucrări de reabilitare şi reprofilare a unor porţiuni de drumuri săteşti şi comunale, prin executarea a 

peste 12 km de şanţuri din pământ şi 2 km rigole betonate în satele Unţeni, Mânăstireni, Soroceni şi Burleşti. 

Drumurile comunale şi străzile locale se prezintă într-o stare foarte bună. Transportul în comun se face cu autobuze şi maxitaxi. 

Datorită infrastructurii precare, transportul în zonă se face încă rudimentar, cu atelaje trase de cai, acest lucru fiind influenţat foarte 

mult de starea drumurilor şi de nivelul veniturilor din agricultură (agricultură de subzistenţă). 

Comuna nu are acces direct la circulaţia feroviară, cea mai apropiată staţie fiind în comuna Ungureni la circa 11 km faţă de comuna 

Unţeni 

Populaţia comunei beneficiază de facilităţi de transport public local specifice următoarelor categorii: 

- transport public local de persoane prin curse regulate; 



Strategia de dezvoltare a comunei Unțeni, județul Botoșani 

                                                                                  2021-2027 
 

 
71 

 

-  transport public local de persoane prin curse regulate speciale; 

-  transport public local de mărfuri, efectuate cu autovehicule a 

căror masă maximă autorizată, nu depăşeşte 3,5 tone. 

Transportul în comun se face cu autobuze şi maxitaxi, 

călători fiind în special navetişti cu serviciu în municipiu şi elevii, 

înspre şi dinspre Botoşani. 

Gradul de utilizare al acestor mijloace de transport de către 

cetăţenii comunei este ridicat. 

 

1.11 Aspecte tehnico-edilitare 

Activitățile privind utilitatea economică de interes local au o 

importantă dimensiune socială și un rol esențial în consolidarea 

dezvoltării durabile a localităților și îmbunătățire a condițiilor de viață. Principalele obiective de dezvoltare a infrastructurii de utilități publice 

sunt: alimentarea cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaze naturale, spațiile verzi. 

Rețeaua este un ansamblu de ramificații prin care se distribuie consumatorilor dintr-o localitate apa, gazele, electricitatea și 

transportul. 

Dezvoltarea unei localități depinde și de rețelele de utilități existente de apă, de canalizare, de gaze, energetică. Rețeaua de utilități 

cuprinde: 

- Rețeaua de apă; 

- Rețeaua de canalizare; 

- Rețeaua de gaze; 
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- Rețeaua energetică. 

Rețeaua de apă este folosită pentru alimentarea cu apă potabilă a populației, pentru industrie, pentru agricultură; apa poate fi captată 

din diverse surse în funcție de zona geografică a localității apa captată prin țevi din sursele de apă trebuie tratată și filtrată printr-o stație de 

tratare pentru a deveni potabilă. 

   Nevoile de apă ale unei localități sunt următoarele: gospodărești, pentru industrie, pentru instituțiile publice și pentru stingerea 

incendiilor. O problemă importantă astăzi este faptul că resursele de apă sunt în scădere și gradul de poluare este tot mai accentuat. Pentru a 

împiedica risipa de apă dar și pentru îmbunătățirea calității ei. Este necesar ca fiecare dintre noi să se implice pentu a nu mai risipi apa. 

    Rețeaua de canalizare se folosește pentru a colecta apele meteorice și apele uzate; apele meteorice provin din precipitațiile care cad sub 

formă de ploaie și zăpadă și se îndepărtează prin colectoare; apa folosită de oameni în diverse scopuri se transformă în apă uzată, iar după 

proveniență pot fi menajere (rezultate din activitatea zilnică a oamenilor în locuințe și locuri publice), industriale (care provin din diverse 

procedee tehnologice), ape agrozootehnice (legate de creșterea și îngrijirea materialelor). Rețeaua de canalizare este alcătuită din totalitatea 

canalelor, conductelor și gurilor de scurgere care preiau apele uzate și meteorice; acestea sunt dirijate spre instalația de epurare, care are 

rolul de a reduce impuritățile din ele. 

Rețeaua de gaze gazul combustibil se obține din zăcăminte de gaz și este extras cu ajutorul sondelor gaz; gazul este tratat cu substanțe 

odorizante în instalații speciale; gazul este transportat prin conducte (aerian, subteran) către localitate; atunci când ajunge în localitate gazul 

este preluat printr-o stație de reglare-măsurare, unde se reglează presiunea până la valoarea la care poate fi folosită; de aici gazul este trimis 

printr-o rețea de conducte spre consumatori, această rețea având rolul de a asigura alimentarea clădirilor cu gaze combustibile pentru 

încalzire, prepararea apei calde, scopuri menajere și diferite ramuri industriale; 

 

Rețeaua de apă 

Comuna Unțeni dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, care acoperă doar 2 din cele 5 sate  respectiv Unțeni, și Burla, 
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având o lungime de 11,328 de km, din care 8,328 în satul Unțeni și 3 km în satul Burla. 

Serviciul de alimentare cu apă a satului Unţeni şi Burla este asigurat de către S.C. Nova ApaServ S.A. Botoşani şi este alimentat cu apă 

din sistemul regional de alimentare cu apă al judeţului Botoşani, din sursa de suprafaţă de pe râul Siret. Din staţia de pompare şi clorinare 

Răchiţi, apa tratată este transportată gravitaţional prin conducta de aducţiune cu lungimea de 9,6 km până în localitatea Unţeni, unde se află 

Bazinul de acumulare a apei cu o capacitate de 500 mc/h, debit ce acoperă necesarul de apă al comunei Unţeni, asigurând transportul apei la 

rezervorul de înmagazinare din gospodăria de apă amplasată la intrarea în comuna Unţeni. Conducta de distribuţie a apei de la bazinul de 

acumulare este de 11,633 km şi deserveşte un număr de 322 utilizatori în satul Unţeni şi 31 utilizatori în satul Burla. 

În prezent Comuna Unțeni se confruntă cu probleme legate de alimentarea cu apă. 

Conform Master Planului pentru judeţul Botoşani, localitatea Unţeni este alimentată direct din rețelele de distribuţie ale municipiului 

Botoşani, apa fiind înmagazinată într-un rezervor cu capacitatea de 500 mc amplasat la cota +213,50 m. 

Din acest rezervor se vor putea alimenta gravitaţional satele Mânăstireni, Burla, Soroceni şi Burleşti. 

Debitul de apă necesar pentru consumul populaţiei şi animalelor, aferent fiecărei gospodării, pentru spălat străzile şi spălat pieţe, pre-

cum şi pentru asigurarea stingerii incendiilor posibile, este conform notelor de calcul anexate. 

Calculul debitelor s-a făcut în varianta maximală de dezvoltare a populaţiei, corespunzătoare etapei anului 2030, în ipoteza că toată 

populaţia comunei va consuma apa potabilă doar din sistemul centralizat de alimentare cu apă. 

Pe reţelele de distribuţie se vor monta armăturile necesare, în principal vane şi hidranţi de incendiu. De asemenea se vor monta 

apometre pe fiecare branşament, pentru înregistrarea consumului de apă pentru fiecare gospodărie. 

Realizarea lucrărilor de alimentare cu apă se vor face în conformitate cu proiectele de specialitate, în baza studiilor geologice care să 

confirme amplasamentul staţiei de epurare precum şi caracteristicile apei emisarilor pentru stabilirea condiţiilor de calitate a apelor epurate 

deversate. 

Documentaţia elaborată va fi în conformitate cu avizele obţinute de la toate forurile competente: 
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- S.C. NOVA APA SERV S.A. Botoşani; 

- Agenţia de Protecţia Mediului; 

- Direcţia de sănătate publică; 

- Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă N. Iorga Botoşani; 

- E-ON ENERGIE România S. A. 

Proiectarea, execuţia şi exploatarea lucrărilor de alimentare cu apă se va face în baza normativelor şi STAS-urilor în vigoare din care 

menţionăm pe cele mai importante: 

-   STAS 1343/1- Alimentare cu apă. Determinarea cantităţilor de apă pentru loc; 

- STAS 13421 - Apa potabilă; 

- Decret 1059 - Privind protecţia sanitară a surselor de apă şi a construcţiilor purtătoare de apă; 

- STAS 8591 - Amplasarea reţelelor în subteran în centre populate. 

Reţelele de distribuţie a apei potabile vor fi realizate din conducte de polietilenă de înaltă densitate (sau alte materiale folosite în prezent 

pentru transportul apei potabile având diametre de 110, 90, 75 mm, amplasate de-a lungul străzilor principale). 

În prezent Comuna Unțeni nu dispune de o rețea publică de canalizare și nici de o stație de epurare a apelor uzate. 

Din cauza lipsei unei rețele de canalizare locuitorii din Comună apelează la diferite soluții pentru a evacua din gospodării apele uzate. 

De asemenea lipsa unei rețele de canalizare în Comună duce și la contaminarea mediului înconjurător înfluențând astfel într-un mod negativ 

starea de sănătate a locuitorilor din Comună. 

Deoarece crearea unei rețele de canalizare în Comuna Unțeni este o prioritate a administrației publice, întrucât aceasta ar contribui la 

creșterea calității vieții, la dezvoltarea comunității socio-economice, la conservare cât și la protejarea factorilor de mediu pe viitor se propune: 

1. Între localităţile Mânăstireni şi Unţeni se va executa o staţie de epurare pentru 1200 locuitori. 

Staţia de epurare va prelua apele uzate menajere din întreaga localitate Mânăstireni şi o parte din localitatea Unţeni prin pompare. 



Strategia de dezvoltare a comunei Unțeni, județul Botoșani 

                                                                                  2021-2027 
 

 
75 

 

Staţia de pompare va fi de tip monobloc echipată cu electropompă cu tocător. Apele epurate de la staţia de epurare amplasată în aval de locali-

tatea Mânăstireni vor fi deversate în pârâul Puturosul din apropiere, pârâu care are debit permanent. 

2. În localitatea Burla se va amplasa o staţie de epurare pentru 1000 locuitori, staţie de epurare ce va deservi apele uzate din localităţile 

Unţeni (800 locuitori) şi Burla. 

Apele epurate de la această staţie vor fi deversate în pârâul Burla, având un debit permanent. 

3. Pentru localităţile Soroceni şi Burleşti se propune a se realiza o staţie de epurare comună pentru 750 de locuitori. 

Apele epurate vor fi deversate în pârâul Valea la Odaie, acesta având un debit permanent. 

Rețelele de canalizare vor prelua apele uzate menajere de la toate gospodăriile care vor avea instalaţii de alimentare cu apă. Apoi le va 

dirija spre staţiile de epurare propuse. În zonele în care configurația terenului nu permite o curgere gravitațională a apelor uzate s-au propus 

staţii de pompare pentru ape uzate menajere cu tocător. 

Canalizarea menajeră se va realiza din tuburi riflate de polietilenă pentru canalizare, cu diametre variabile, amplasate de-a lungul dru-

murilor principale. În punctele de schimbare de direcţie a canalelor sau în punctele de intersecţie cu alte canale sau cu racordurile de la clădiri 

se vor prevedea cămine de vizitare. 

Apele de ploaie se vor scurge prin şanţurile drumurilor existente sau prin rigolele drumurilor sistematizate. 

 

Alimentarea cu gaze naturale 

În prezent în Comuna Unțeni nu există un sistem centralizat de alimentare cu gaze naturale, motiv pentru care locuitorii comunei 

apelează la alte surse pentru a se încălzi bazate pe combustibili lichizi sau utilizează echipamente electrice de încălzire. 

Pe viitor se vizează reducerea considerabilă a cheltuielilor de aprovizionare cu combustibil solid, având în vedere că în această comună 

nu există zona forestieră cu exploatare silvică sistematică 

În scopul creșterii nivelului de trai al comunității locale, al creșterii calității vieții și a gradului de confort în gospodăriile individuale, 



Strategia de dezvoltare a comunei Unțeni, județul Botoșani 

                                                                                  2021-2027 
 

 
76 

 

cât și la agenții econmici se propun a se realiza următoarele dotări tehnice pentru cele 5 sate ale Comunei Unțeni, după cum urmează:  

- un racord de înaltă presiune, din conducta de transport Hârlău-Botoşani (de pe raza comunei Draxini), realizat din conductă OL, Dn l00 mm 

(zona de protecţie a acestei conducte este de 5 m de o parte şi de alta a axului acesteia, iar în păduri zona de protecţie este de 3 m de o parte şi 

de alta a axului conductei). 

Distanţele minime pe orizontală dintre axul conductei de transport gaze şi diferite obiective existente în zonă sunt în conformitate cu N. D., nr. 

3915/1994, art.3.1.2.3:  

- instalaţii electrice cu tensiunea nominală mai mică de 110 Kv, posturi de transformare de interior şi exterior, dist =20 m; 

- centre populate şi locuinţe individuale, dist = 20 m; 

- paralelism cu căi ferate, dist = 30 -50 m; 

- paralelism cu drumuri, dist = 18 - 22 m; 

- depozite de gunoaie, dist = 50 m; 

- balastiere în râuri, dist= 500 m. 

- 1 staţie de reglare-măsurare predare, cu Q=5000 m /h, amplasată la limita de proprietate a localităţii Unteni; 

- reţele de distribuţie gaze naturale realizate din conducte de polietilenă, PE100 SDR 11 cu diametre cuprinse între 63 - 168 mm. 

Realizarea acestor lucrări se va efectua în urma elaborării şi aprobării unui „Studiu tehnico-economic privind înfiinţartea distribuţiei de 

gaze naturale în comuna Unțeni. ”Traseele reţelelor de distribuţie, racordul de înaltă presiune, vor fi pe cât posibil rectilinii, marcate prin 

inscripţii sau prin aplicarea de plăcuţe indicatoare pe construcţii şi stâlpii din vecinătate. 

Alimentarea cu energie electrică 

Energia electrică este energia derivată din energia electrică potențială sau energia cinetică. Atunci când este folosit în mod liber pentru 

a descrie energia absorbită sau poate furnizată de un circuit electric (de exemplu, una furnizată de un utilitar electric), "energie electrică" 
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vorbește despre energia care a fost transformată din energia potențialului electric. Această energie este furnizată de combinația de curent 

electric și potențialul electric care este furnizat de circuit. În punctul în care această energie potențială electrică a fost transformată într-un alt 

tip de energie, ea încetează să mai fie energie electrică potențială. Astfel, toată energia electrică este o energie potențială înainte de a fi livrată 

la destinația finală. Odată convertit din energia potențială, energia electrică poate fi numită întotdeauna un alt tip de energie (căldură, lumină, 

mișcare, etc.) 

 

Alimentarea cu energie electrică în Comuna Unțeni este relizată de 

Eon Energie România – Sucursala Botoșani, având o lungime a rețelei de 

distribuție de aproximativ 40 de km. 

Numărul locuinţelor racordate la reţeaua electrică a comunei 

Unţeni este de 1.077, iar numărul posturilor de transformare ale comunei 

Unţeni sunt 7. Nu există localităţi neracordate la sistemul naţional de 

alimentare cu energie electrică. 

Iluminatul public local este administrat de Consilul Local al 

Comunei Unțeni, rețeaua funcționând cu 292 de lămpi stradale. Datorită 

creşterii numărului de locuinţe, de obiective social-administrative, economice şi comerciale, se poate aprecia o creştere a consumului de 

energie electrică la nivelul comunei. 

Pentru alimentarea cu energie electrică a noilor consumatori, se propun extinderi de reţele de joasă tensiune LEA-0,4 KV şi se vor avea în 

vedere următoarele criterii: 

- alimentare cu energie electrică trebuie să corespundă nivelurilor de exigenţă impuse de normativele tehnice în vigoare; 
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- toate reţelele principale vor fi trifazate; 

- derivaţiile vor putea fi numai în mod excepţional mono sau bifazate; 

- alimentarea reţelei de iluminat particular şi utilizării casnice se recomandă a se face prin 2-4 plecări, iar cea a reţelei de iluminat public prin 

1-3 plecări; 

- posturile de transformare vor fi aeriene, montate pe stâlpi, acestea se vor amplasa la distanţe aproximativ egale, cât şi în centrul de greutate 

al consumatorilor şi în apropierea consumatorilor importanţi; 

- se va reabilita iluminatul public; 

- pentru iluminatul public se vor considera încărcări uniform distribuite; 

- valorile nivelelor de iluminare sunt în funcţie de categoria căilor de circulaţie, drumuri comunale, săteşti; 

- calculul secţiunii conductorului de nul se va face combinat pentru circuitele de iluminat public, iluminat particular şi utilizări casnice, în 

situaţiile când funcţionează cu conductorul de nul comun. 

Soluţia de racordare la reţeaua electrică se va stabili de către proiectanţii de specialitate, conform prescripţiilor în vigoare PE 132 şi 

PE 136. 

 

Lucrări prioritare 

- Branşarea la reţeaua electrică a construcţiilor neelectrificate şi a noilor construcţii; 

- Electrificarea zonelor deficitare şi creşterea gradului de siguranţă în exploatare; 

- Refacerea traseelor degradate şi înlocuirea stâlpilor de lemn cu cei de beton; 

- Extinderea reţelei de joasă tensiune în zonele de extindere a intravilanului; 

- Înlocuirea posturilor de transformare defecte; 

- Distanțe normate pentru zone de protecţie cf. Indicativ PE.101/A/85; 
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 Prezentele instrucţiuni stabilesc distanțele minime normale de amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 KV, în raport cu 

alte construcţii. 

Măsurarea distanțelor se face în cazul instalaţiilor electrice de exterior de la cel mai apropiat echipament electric. 

Distanţele minime normate de amplasare a instalaţiilor electrice în raport cu alte construcţii. 

 

Rețeaua de telefonie mobilă 

Rețeaua de telefonie mobilă are denumirea oficială PLMN (Public Land 

Mobile Network - Rețeaua publică de telefonie mobilă terestră) și este constituit din 

mii de rețele de diferite tipuri. 

Rețeaua de telefonie fixă cea mai veche rețea de telecomunicații la nivel 

mondial. 

 

Putem spune că în Comuna Unțeni avem o rețea de telefonie mobilă redusă, 

întru-cât doar 10,79 % din locuințe au acees la gradul de conectare a acesteia. 

Serviciul de telefonie fixă în comună este asigurat de Telekom. 

În comuna Unţeni este necesară dezvoltarea reţelei telefonice, care să rezolve cererile de instalare de noi posturi telefonice neonorate 

până în prezent, precum şi eventualele noi solicitări, ca urmare a extinderii intravilanului. 

Conform STAS 832, măsurile ce se impun la proiectare şi apoi la întreţinerea instalaţiilor de telecomunicaţii sunt: 

- liniile telefonice vor avea circuite transpuse; 

- cea mai mare distanţă între două transpuneri ale unui circuit, trebuie să nu depăşească 1,6 km; 
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- se vor instala cabluri cu fibră optică. 

Ca o măsură specială, înlocuirea instalaţiilor existente se va face numai atunci când nu se găseşte o soluţie judicioasă de protecţie în 

condiţiile de exploatere existente. 

Această măsură nu se referă la soluţii prin care reorientările de legături, comasările de linii, scurtările de traseu conduc la desfiinţarea 

de pe terenurile de construcţii sau agricole a unor linii aeriene cu lungime totală mai mare decât a cablurilor pe care le înlocuiesc. 

Soluţia abandonării cablurilor interurbane existente se poate admite numai în cazuri excepţionale şi se aplică numai cu avizul 

ministerelor interesate. 

Lucrări prioritare 

             - creşterea gradului de siguranţă şi stabilitate în funcţionarea instalaţiilor telefonice; 

 - onorarea cererilor de noi posturi telefonice. 

De asemenea populația are acces și la serviciile de comunicație prin operatorii Orange, Telekom, Vodafone și DIGI iar serviciul de 

televiziune digitală prin satelit este asigurată de firma AKTA,Telekom și DIGI.  

Gradul de acces la aceste servicii este ralativ scăzut, având in vedere că doar 50 de locuințe au acces la serviciul de Internet. Și accesul 

la televiziunea prin satelit este mic, având in vedere că doar  aproximativ 50% din locuințe are acces la acest serviciu. 

Pe viitor se vor face extinderi de posturi în funcţie de cererile individuale şi de extinderea intravilanului. 

1.12 Siguranța publică 

În cadrul comunei Unţeni funcţionează un Post de Poliţie în cadrul căruia îşi realizează activitatea 3 angajaţi. Astfel, unui poliţist îi 

revine  

un număr de 932 de cetăţeni ai comunei, media normală fiind de 1 poliţist la 1.000 de locuitori. 
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În scopul asigurării siguranţei locuitorilor în situaţii de incendiu şi 

calamităţi, la nivelul comunei a fost înfiinţat Serviciul Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă Unţeni. Acesta se află în subordinea Consiliului Local al comunei, având ca 

activităţi principale: 

 întocmirea planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă; 

 completarea şi actualizarea planului de evacuare în situaţii de urgenţă, a 

planului de analiză şi acoperire a riscurilor; monitorizarea permanentă a 

cursului pâraielor în perioada lunilor de iarnă, pentru prevenirea producerii 

unor fenomene nedorite cauzate de aglomerările de gheaţă; 

 participarea împreună cu pompierii la stingerea incendiilor produse la vegetaţia uscată de pe suprafaţa păşunilor şi fâneţelor; 

 intervenţia în cazul incendiilor produse în gospodăriile oamenilor. 

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă este compus din 33 de persoane, dintre care o persoană este angajată permanent în funcţia 

de şef SVSU, iar 32 sunt persoane voluntare. 

În acest context, se poate observa că la nivelul comunei Unţeni au fost adoptate 

măsurile necesare pentru a asigura siguranţa populaţiei, în vederea eficientizării activităţii 

persoanelor angajate în cadrul poliţiei rutiere şi a membrilor Serviciului Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă, sunt necesare investiţii care să vizeze modernizarea capacităţii de 

intervenţie (achiziţionarea de utilaje pentru stingerea incendiilor, utilaje de deszăpezire. 
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1.13 Infrastructura serviciilor sociale si cea educațională 

Serviciile sociale reprezintă o componentă a sistemului de protecţie socială, aceasta din urmă fiind un obiectiv impus atenţiei în cadrul 

proceselor de promovare a incluziunii sociale. 

În legislaţia naţională care reglementează domeniul serviciilor sociale, serviciile sociale sunt definite drept: "Ansamblul complex de 

măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii 

de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi ex-

cluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul 

creşterii calităţii vieţii". 

 

Asistența Socială este un asamblu de instituții, programe, 

măsuri, activități profesionalizate, servicii specializate de protejare 

a persoanelor , grupurilor, comunităților, cu probleme speciale , 

aflate temporar în dificultate, care din cauza unor motive de natura 

economică, socio-culturală, biologică sau psihologică nu au posibili-

tatea de a realiza prin mijloace si eforturi proprii, un mod normal, decent de viață. 

http://www.imparte.ro/Cum-sa-donezi-inteligent/167/Teorii-in-Asistenta-Sociala.html
http://www.imparte.ro/Cum-sa-donezi-inteligent/25/Cele-mai-de-pret-resurse-umane:-Tinerii.html


Strategia de dezvoltare a comunei Unțeni, județul Botoșani 

                                                                                  2021-2027 
 

 
83 

 

Binele pe care ni-l asigurăm propriei persoane este precar și instabil până  

când este asigurat tuturor și încorporat în viața de zi cu zi, suna un citat al lui 

Jane Adams. 

Principii şi valori 

Conform art. 5 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, acordarea serviciilor so-

ciale se întemeiază pe următoarele valori şi principii: 

• solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la spri-

jinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru depăşirea sau limitarea unor situaţii de dificul-

tate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populaţie; 

• subsidiaritatea, potrivit căreia, în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivi-

tatea locală şi structurile ei asociative şi, complementar, statul; 

• universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în condiţiile prevăzute de lege; 

• respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt 

respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau 

economic; 

• abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate situaţiei particulare de viaţă a fiecărui individ; 

acest principiu ia în considerare caracterul şi cauza unor situaţii de urgenţă care pot afecta abilităţile individuale, condiţia fizică şi 

mentală, precum şi nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situaţiei de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri 

de susţinere adresate membrilor familiei beneficiarului; 

• parteneriatul, potrivit căruia autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice şi private, organizaţiile neguvernamentale, in-
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stituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi membrii comunităţii stabilesc obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate 

resursele necesare pentru asigurarea unor condiţii de viaţă decente şi demne pentru persoanele vulnerabile; 

• participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea şi implementarea politicilor cu impact direct asupra 

lor, la realizarea programelor individualizate de suport social şi se implică activ în viaţa comunităţii, prin intermediul formelor de aso-

ciere sau direct, prin activităţi voluntare desfăşurate în folosul persoanelor vulnerabile; 

• transparenţa, potrivit căreia se asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice centrale şi locale faţă de 

cetăţean, precum şi stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor; 

• nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi acţiuni de protecţie socială fără restricţie sau prefer-

inţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă 

politică, dizabilitate, boala cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată; 

• eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activi-

tăţi şi obţinerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat; 

• eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost-beneficiu; 

• respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile 

sale sociale, asigurându-se că aceasta nu ameninţă drepturile sau interesele legitime ale celorlalţi; 

• activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării so-

ciale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi întărirea nucleului familial; 

• proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului şi menţinerea per-

soanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viaţă; 

• complementaritatea şi abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului potenţial de funcţionare socială a persoanei ca 

membru deplin al familiei, comunităţii şi societăţii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului şi acordate integrat 
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cu o gamă largă de măsuri şi servicii din domeniul economic, educaţional, de sănătate, cultural etc.; 

• concurenţa şi competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi trebuie să se preocupe permanent de 

creşterea calităţii serviciilor acordate şi să beneficieze de tratament egal pe piaţa serviciilor sociale; 

• egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunităţile de împlinire şi 

dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile de protecţie socială; 

• confidenţialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor 

personale şi informaţiilor referitoare la viaţa privată şi situaţia de dificultate în care se află; 

• echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socio-economice similare, pentru aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază 

de drepturi sociale egale; 

• focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane 

şi se acordă în funcţie de veniturile şi bunurile acestora; 

 dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege 

liber dintre furnizorii acreditaţi. 

  Compartimentul de asistenţă socială, organizat la nivel local, are responsabilitatea creării, menţinerii şi dezvoltării serviciilor sociale cu 

caracter primar, în funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de susţinere a funcţionalităţii sociale a persoanei în mediul pro-

priu de viaţă, familial şi comunitar. 

Obiectivul principal al asistenței sociale este de a veni în ajutorul persoanelor aflate în dificultate pentru ca aceștia să obțină condițiile 

necesare unei vieți decente. Acest ansamblu de măsuri urmarește să dezvolte în rândul segmentelor de persoane defavorizate propriile capaci-

tăți și competențe pentru o mai pronunțată funcționare socială. Asistentul social, protectorul și militantul acestei cauze demne, trebuie să 

aibă în vedere interacțiunea constantă dintre doi factori: individul și mediul lui de viață socio-economic, politic, cultural, familial, moral, etc., 

având cunoștințe despre dezvoltarea lui umană, despre personalitatea lui, cât și despre contextul socio-cultural și moral în care trăiește. 

http://www.imparte.ro/Cine-are-nevoie-de-ajutor/Persoane-fizice/
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În comuna Unţeni, serviciile sociale sunt asigurate prin Compartimentul de specialitate de asistenţă socială şi autoritate tutelară din ca-

drul aparatului propriu de specialitate al primarului, împreună cu Comitetul de autoritate tutelară al comunei Unţeni al cărei preşedinte este 

secretarul comunei. 

Numărul persoanele cu dizbilități din Comuna Unțeni se ridică la aproximativ 102 de persoane, dintre care 85 adulți și 17 copii. Dintre 

persoanele cu dizabilități 14 persoane beneficiază de aasisteți  personali și  8 persoane benefiaciază de indemnizație de handicap. 

Primăria Unțeni oferă sprijin financiar si pentru ajutor de incălzire pentru un număr de aproximativ 66 de persoane.  

De asemnea Primăria oferă sprijin și persoanelor care aparțin grupurilor defavorizate cu scopul reducerii sărăciei și combaterii ex-

cluziunii sociale. 

Compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Unţeni are în vedere creşterea gradului de incluziune socială prin 

identificarea şi soluţionarea problemelor sociale ale comunităţii din diferite domenii precum: protecţia copilului, a familiei, a persoanelor 

singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi a persoanelor aflate în nevoi. 

În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, compartimentul de asistenţă socială desfăşoară următoarele activităţi: 

 revenirea situaţiilor care pot conduce la marginalizare sau excluziune socială; 

 identificarea nevoilor individuale şi de grup şi a principalelor categorii de persoane care beneficiază de servicii sociale; 

 informarea asupra situaţiilor de vulnerabilitate şi dificultate, precum şi asupra drepturilor sociale legale ale persoanelor; 

 realizarea de măsuri educative şi de supraveghere destinate preîntâmpinării comportamentelor deviante; 

 acordarea de sprijin material şi financiar persoanelor şi familiilor cu venituri reduse cu scopul acoperirii nevoilor minime, prevăzute de 

ansamblul dispoziţiilor legale în vigoare. 

La nivelul comunei Unţeni este necesară încurajarea incluziunii grupurilor vulnerabile şi combaterea atitudinilor şi practicilor sociale 

de discriminare şi se impune o atenţie sporită creşterii cheltuielilor sociale alocate serviciilor sociale pentru prevenirea excluziunii pe termen 

lung precum şi conceperea unor politici de succes privind ocuparea forţei de muncă. 
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1.14 Educație 

Educatia este ceea ce supravietuieste dupa ce tot ce a fost invatat a fost uitat. - Burrhus Frederic Skinner 

Misiunea Ministerului Educației Naționale este să asigure un mediu educațional care să asigure dezvoltarea armonioasă a tuturor benefi-

ciarilor săi, prin promovarea excelenței și asigurarea accesului egal la educație.  

Sistemul de învățământ românesc a trecut prin reforme importante în ultimele decenii, cu toate că există importante acțiuni nefinalizate. 

România a înregistrat o ușoară creștere în domeniul îngrijirii și educației timpurii a copiilor cu vârste între 3 și 6 ani, rata brută a înscrierilor 

crescând de la 71,8% în 2003/2004 la 78,4% în 2011/2012. Discrepanțele dintre 

mediul urban și mediul rural continuă să existe, chiar dacă s-au redus anual (de 

la 9 puncte procentuale în 2003/2004, la 4,5 puncte procentuale în 2011/2012).  

Ratele de înscriere în învățământul primar și secundar din România au 

crescut la începutul ultimei decade; cu toate acestea, a existat o descreștere a 

ratelor de înscriere la nivelurile primar și secundar inferior. În 2012, această 

rată a scăzut la 90,6%, de la un maxim de peste 100% în 2005-2006, după cum 

arată figura de mai jos. Descreșterea ratelor de înscriere reflectă, în parte, o 

revenire la echilibru, în urma prevederii legale din 2003-2004, conform căreia vârsta de intrare la școală a fost modificată, pentru a permite 

înscrierea copiilor de 6 ani în clasa 1. Această prevedere a condus la creșterea semnificativă a ratei brute de înscriere în învățământul primar și 

secundar, depășind 100%, deoarece copiii cu vârste de 6 și 7 ani intrau la școală în același timp. În ciuda tendinței generale, este o diferență 

majoră între ratele de înscriere din mediul rural și urban. 

Strategia educaţiei şi formării profesionale din România are ca obiective scăderea abandonului şcolar timpuriu din sistemele de edu-

caţie şi formare, care ar trebui să ajungă sub 10%, iar cel puţin 95% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între patru ani şi vârsta pentru înscrierea 

obligatorie la şcoala primară ar trebui să beneficieze de educaţie preşcolară. 
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La 16 martie 1865 s-a înfiinţat prima şcoală din comuna Unţeni numită Şcoala comunală Mănăstireni, în satul Mănăstireni având un 

singur învăţător d-ul Andrei Ionescu. Din 13 martie 1876 şcoala se mută la Unţeni, numindu-se Şcoala comunală Unţeni funcţionând în case 

ţărăneşti. Primii învăţători ai şcolii au fost: Tigiliu Constantin, Ilincaru Petru, Baciu Dumitru, Mihalache Traian, Mihalache Alexandrina, Con-

stantin Zuzu şi Maria Rehorciuc. 

De la 9 mai 1911 până în anul 1970, şcoala a funcţionat în localul vechi, care în prezent nu mai există, localul nou având doar parter, 

etajul fiind construit în anul 1976. În 1972 s-a construit clădirea atelierului şcoală pentru instruirea practică a elevilor. 

Din 1986, în clădirea şcolii funcţionează şi grupa de grădiniţă (30 preşcolari). 

Această şcoală a funcţionat sub mai multe titulaturi: Şcoala elementară, Şcoala generală de şapte clase, Şcoala generală de opt ani, 

Şcoala generală de zece ani, Şcoala cu clase I-X şi în prezent Şcoala cu clase I-VIII Unţeni, cu personalitate juridică, şcoală coordonatoare 

pentru celelalte şcoli din comună: Mănăstireni 1, Mănăstireni 2, Burleşti, Burla şi Soroceni. 

 Din anul 2018 și până în prezent în Comuna Unțeni funcționează doua unități de învătământ: 

Niveluri de instruire Județe Localități 

Ani 

Anul 2020 

UM: Număr 

Număr 

Primar și gimnazial (inclusiv învățământul special) Botoșani 39532 UNȚENI 1 

Primar și gimnazial Botoșani 39532 UNȚENI 1 

Sursa http://statistici.insse.ro/ 

 

http://statistici.insse.ro/
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Reţeaua de învăţământ a comunei Unţeni este compusă din Şcoala  Gimnazială nr. 1 Unţeni care este şcoală coordonatoare având în 

subordine următoarele şcoli: 

- Şcoala Primară nr. 2  Mânăstireni; 

- Şcoala Primară nr. 3  Burleşti. 

 Din anul 2018 și până în prezent în Comuna Unțeni figurează înscriși un număr de 232 de elevi la în învățământul primar și gimnazial și 

59 de copiii înscriși în învătământul preșcolar. 
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Populația școlară pe nivel de educație 

Niveluri de instruire Județe Localități 

Ani 

Anul 2018 

UM: Număr persoane 

Număr persoane 

Copii înscriși în grădinițe Botoșani 39532 UNȚENI 59 

Elevi înscriși în învățământul primar Botoșani 39532 UNȚENI 129 

Elevi înscriși în învățământul gimnazial Botoșani 39532 UNȚENI 103 

Sursa http://statistici.insse.ro/ 

 

În total pe Unitate cu personalitate juridică sunt 19 cadre didactice 

Niveluri de instruire Județe Localități 

Ani 

Anul 2018 

UM: Număr persoane 

Număr persoane 

Învățământ preșcolar Botoșani 39532 UNȚENI 3 

Învățământ primar Botoșani 39532 UNȚENI 9 

http://statistici.insse.ro/
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Învățământ gimnazial Botoșani 39532 UNȚENI 7 

Sursa: http://statistici.insse.ro/ 

Şcoala Gimnazială nr. 1 Unţeni prezintă un cabinet de informatică dotat cu 15 calculatoare  conectate la  Internet, o sală de teatru 

pentru activităţi extraşcolare şi extracurriculare, săli de clasă cu mobilier modern, cu videproiector şi calculator, amenajate şi dotate pe disci-

pline de studiu şi bibliotecă şcolară cu peste 13 mii de volume. 

În anii 2018-2020 a fost reabilitată Școala Gimnazială nr. 1 Unțeni prin proiectul ”Reabilitarea Și Modernizarea Școlii Gimnaziale Nr.1 

Comuna Unțeni, județul Botoșani”, finanțat prin  Programul Național de Dezvoltare Rurala. 

În anul 2019 au fost realizate grupuri sanitare pentru Şcoala Primară nr. 2 Mânăstireni şi Şcoala Primară nr. 3 Burleşti prin executarea 

proiectelor ”REALIZARE GRUP SANITAR ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 BURLEȘTI, COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI” și ”REALIZA-

RE GRUP SANITAR ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 MÂNĂSTIRENI, COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI”. 

Şcoala Primară nr. 2 Mânăstireni şi Şcoala Primară nr. 3 Burleşti prezintă câte un cabinet de informatic cu 10  şi respectiv 5 calcula-

toare, conectate la Internet, mobilier nou, săli de clase spaţioase şi frumos amenajate pentru procesul instructiv-educativ. 

Toate şcolile prezintă telefon, calculatoare, imprimante, xeroxuri, videoproiectoare, flip-chart, cameră video, aparat de fotografiat utili-

zate de cadrele didactice pentru activităţile desfăşurate în programul şcolar dar şi la activităţile extraşcolare şi extracurricular. 

  Şcoala generală cu clasele I-VIII Unţeni este reabilitată interior în anul 2008, an în care s-a construit şi reţeaua de încălzire a şcolii 

prin centrală termică cu lemne, iar în anul 2009 s-a construit un grup sanitar interior. 

  Şcoala generală cu clasele I-VIII Mânăstireni a fost reabilitată interior în anul 2009, iar în anul 2008 s-a construit reţeaua de încălzire a 

şcolii prin centrală termică cu curent electric.  

  În perioada 2011-2012, la Şcoala generală cu clasele I-IV Burleşti s-au executat lucrări de reabilitare interioară şi exterioară. 

De asemenea, elevii din cadrul comunei Unţeni au participat la diferite proiecte organizate la nivel local şi judeţean care contribuie la 

dezvoltarea capacităţii de studiu a elevilor şi la îmbunătăţirea cunoştinţelor generale legate de mediul înconjurător, cultură, tradiţie şi spirit 

http://statistici.insse.ro/
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civic, printre care: 

2007-2008 - Proiectul de granturi ”Clubul de teatru”;  

2007-2008 -  Proiectul ”Datini şi obiceiuri locale”;  

2008-2009 -  Proiectul interjudeţean ”Prietenie, ganduri bune, armonie”; 

Mai-iunie 2009 - Proiect european eTwinning “La Journée Internationnale de l`enfant à la campagne;  

5 ianuarie 2010 – 31 mai 2010 - Proiectul ” Şcoli pentru un viitor verde”,   realizat de Organizaţia internaţională  World Wide Fund for Na-

ture şi Editura CD PRESS; 

1990 – 2010 - Proiect internaţional ”Cetăţeni europeni, prietenie fără hotare”, cu Şcoala Terminou de Notre-Dame din Plomeur, Franţa. 

Elevii din cadrul Şcolii gimnaziale Unţeni şi Şcolii gimnaziale Mânăstireni au acces la 2 biblioteci şcolare ce deţin un număr total de 

13.626 volume de carte. 

Sistemul de educaţie se confruntă cu diverse probleme care, în principal, pot fi rezumate după cum urmează: 

- lipsă dotărilor şcolilor şi grădiniţelor cu materiale şi echipamente specifice moderne; 

- infrastructura necesită reabilitare şi modernizare; 

- asigurarea unui sistem informatic - IT modern; 

- dotarea laboratoarelor cu materiale şi echipamente specifice fiecărei specializări; 

- necesitatea suplimentarii fondurilor financiare pentru realizarea unui sistem modern adaptat nevoilor actuale ale societăţii; 

- dezvoltarea unui număr mai mare de programe / proiecte cu Finanţare naţională şi europeană; 

- asigurarea permanentă a condiţiilor optime în şcoli şi grădiniţe (alimentare cu apă, agent termic, etc.) 

http://us.mc1103.mail.yahoo.com/mc/showMessage?sMid=19&&filterBy=&.rand=1795834349&midIndex=19&mid=1_13437_ANAIw0MAAYQ7SkO39QVWXS6LPX4
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Toate aceste probleme sunt evaluate de către conducerea Primăriei împreună cu autorităţile de la nivel judeţean şi cu specialiştii de la 

Inspectoratul Şcolar Judeţean şi necesită implementarea unui Program complex pentru remedierea deficienţelor şi asigurarea unor activităţi în 

domeniu, de calitate european. 

1.15 Sănătate 

 

Sănătatea reprezintă un concept complex cu câteva 

aspecte ce cuprind dimensiunea emoțională, intelectuală, 

fizică, socială și spirituală. Sănătatea înseamnă mult mai 

mult decât absența bolii. Ea este un proces ce contribuie la 

bunăstare și echilibru.  

Sănătatea se definește în mod curent ca starea un-

ui organism la care funcționarea tuturor organelor se face în 

mod normal și regulat. Organizația Mondială a Sănătății a 

propus în 1946 definiția următoare: „Sănătatea este o stare 

pe deplin favorabilă atât fizic, mintal cât și social, și nu doar 

absența bolilor sau a infirmităților”. Mai târziu a fost inclusă în această definiție și „capacitatea de a duce o viață productivă social și economic”. 

  La nivelul comunei Unţeni există un singur Dispensar medical uman in localitatea Unţeni cu 2 puncte medicale în satul Burleşti şi Mâ-

năstireni; Dispensar medical veterinar în localitatea Unţeni; Farmacia Agathis Dammara SRL Botoşani cu punct de lucru Unţeni, ce asigură 

serviciile de asistenţă sanitară pentru toţi locuitorii comunei. În ceea ce priveşte personalul medico-sanitar, în cadrul cabinetului activează 1 

medic şi 3 asistenţi sanitari ce ajută la prevenirea şi atenuarea problemelor de sănătate cu care populaţia comunei se confruntă. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Organism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organ
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organizația_Mondială_a_Sănătății
https://ro.wikipedia.org/wiki/1946
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Asistenţa medicală umană este asigurată prin Dispensarul medical din satul Unţeni, reabilitat interior şi exterior, grup sanitar interior şi 

acoperiş din tablă toate acestea executându-se în perioada 2007-2010. Acest spaţiu este parţial concesionat de medic de familie dr. Brînzei Otil-

ia-Carmen, unde îşi desfăşoară activitatea Cabinet individual dr. Brînzei Otilia-Carmen. În acestea funcţionează un medic de familie, speciali-

zat în medicină generală şi doi asistenţi medicali cu pregătire specializată.  

 

Asistenţa medicală veterinară în comuna Unţeni este asigurată prin Dispensar medical veterinar din localitatea Unţeni, medic veterinar 

dr. Burlacu Anişoara. 

Privind starea de sănătate a populaţiei, conform informaţiilor 

furnizate de personalul medical din cadrul cabinetului medical, 

principalele afecţiuni ale populaţiei sunt următoarele: hipertensiunea 

arterială, bronhopneumopatia cronică obstructivă (BPCO), diabetul 

zaharat, ciroza hepatică, epilepsie, accident vascular cerebral şi ulcer 

gastric. 

În comuna Unţeni nu există spitale, cele mai apropiate aflându-se 

în oraşul Botoşani, la aproximativ 16 km: Spitalul de Urgenţă Mavromati, 

Spitalul de recuperare Sf. Gheorghe, Spitalul Judeţean Mavromati. 

În ceea ce priveşte cazurile de urgenţă, acestea sunt preluate de Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă - 112. Serviciul de 

ambulanţă ce asigură asistenţă medicală este Serviciul Judeţean de Ambulanţă şi UPU Botoşani din cadrul Spitalului Judeţean Mavromati 

Sistemul medico-sanitar de la nivelul comunei Unţeni se confruntă cu o serie de probleme, legate atât de starea infrastructurii sanitare, 

cât şi de calitatea serviciilor medicale furnizate. 

Una dintre problemele semnificative cu care se confruntă infrastructura de sănătate de la nivel comunei Unţeni constă în insuficienţa 
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numărului de structuri medicale (1 singur cabinet), în aceste condiţii, locuitorii comunei Unţeni sunt nevoiţi să meargă în localităţile învecinate 

sau în centrele urbane ale judeţului Botoşani, în vederea efectuării analizelor sau investigaţilor medicale de specialitate. 

În ceea ce priveşte nivelul dotării cu aparatură de specialitate a unităţii din comuna Unţeni, acesta este unul destul de redus. Lipsa 

echipamentelor medicale şi a aparaturii de specialitate afectează considerabil capacitatea sistemului sanitar de a face faţă cerinţelor populaţiei 

şi influenţează negativ calitatea şi diversitatea serviciilor medicale. De asemenea, lipsa unei ambulanţe la nivel local presupune ca, în cazurile 

de urgenţă, asistenţa medicală să fie asigurată de un echipaj medical din oraşul Botoşani. 

În concluzie, sistemul sanitar actual din comuna Unţeni prezintă lacune mari de funcţionare cauzate de insuficienţa unităţilor sanitare şi 

a cadrelor medicale raportat la suprafaţa şi la numărul de locuitori ai comunei şi de nivelul redus de dotare cu echipamente de specialitate. 

Astfel, sunt necesare modernizarea, dotarea şi extinderea infrastructurii medicale existente, precum şi atragerea de noi cadre medicale în 

comună. 

 

1.16 Economia 

 

Economia (din greacă οίκος  oikos, „casă” și νομος nomos, „con-

ducere”) este o știință socială ce studi-

ază producția și desfacerea, comerțul și consumul de bunuri și servicii. 

Potrivit definiției date de Lionel Robbins în 1932, economia este știința 

care studiază modul de alocare a unor resurse rare în scopuri alternative. 

Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umană, economia este o știință 

socială. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_greacă
https://ro.wikipedia.org/wiki/Științe_sociale
https://ro.wikipedia.org/wiki/Producție
https://ro.wikipedia.org/wiki/Piață
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comerț
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Consum&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Lionel_Robbins&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/1932
https://ro.wikipedia.org/wiki/Științe_sociale
https://ro.wikipedia.org/wiki/Științe_sociale
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Se spune că economia este pozitivă atunci când încearcă să prezică în mod obiectiv și să explice consecințele anumitor opțiuni, date fiind 

un set de supoziții sau de observații. Alegerea unei supoziții ce trebuie făcută atunci când se construiește un model, la fel ca și observațiile ce 

trebuie stabilite sunt alegeri normative. 

Se spune că economia este normativă atunci când recomandă o alegere în detrimentul altei alegeri sau când este făcută o apreciere 

subiectivă asupra valorii. 

 

Economia comunei Unţeni are un caracter agrar. 

Principalele culturi întâlnite aici sunt: porumbul, grâul, secara, or-

zoaica, sfecla furajeră, sfecla de zahăr, floarea soarelui, cartofi, 

legume. 

Mediul economic local al comunei Unţeni se confruntă cu 

numeroase probleme (incapacitatea de a oferi locuri de muncă pe 

măsura cererii, slaba diversificare a activităţilor economice, carac-

terul preponderent agricol etc.) fiind necesare măsuri precum: spri-

jinirea spiritului antreprenorial, acordarea de facilităţi fiscale in-

vestitorilor, crearea unei infrastructuri fizice de bază moderne, în vederea dezvoltării economiei locale. 

Localizarea la o distanţă de aproximativ 15 km faţă de reşedinţa de judeţ, municipiul Botoşani, şi la o distanţă de 17 km faţă de oraşul 

Săveni, poate contribui la angrenarea de noi oportunităţi de afaceri, însă nu într-o măsură semnificativă, întrucât judeţul Botoşani în ansamblu 

necesită investiţii majore de capital pentru a putea atrage investitori în zonă. 

Mediul de afaceri din comuna Unţeni este reprezentat în totalitate de un număr de 14 societății comerciale comerciale şi persoane fizice 

autorizate au în obiectul lor de activitate comercializarea produselor alimentare şi industriale, 2 de achiziţionarea laptelui, 1 centru butelii,1 
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atelier auto, 1 agenţie de asigurări, 1 magazin cu haine secound hand, 

2 mori de porumb, 1 unitate de creşterea animalelor (fermă vite). 

Domeniul prioritar cu cel mai mare flux de resurse financiare 

generate a fost reprezentat de servicii. După servicii, locurile doi şi 

trei ca domenii de activitate a agenţilor economici sunt ocupate de 

sectoarele agricultură şi comerţ. 

Producţia industrială este foarte scăzută. 

Meşteşugurile şi profesiile liberale sunt slab reprezentate, nefi-

ind dezvoltate frizerii şi coafuri, laboratoarele de patiserie şi cofetărie, birourile de copiat acte şi de traduceri autorizate, serviciile notariale 

etc. Sectorul serviciilor este slab dezvoltat în raport cu cerinţele populaţiei. Lipsesc micile ateliere pentru reparaţii sau pentru producerea unor 

obiecte de uz casnic şi gospodăresc, mic mobilier pentru casă şi pentru grădină, articole din ceramică, reparaţii încălţăminte şi îmbrăcăminte, 

confecţii metalice şi textile, lucrări de sudură, echipe autorizate pentru construirea caselor, etc. 

Serviciile de mecanizare şi chimizare a agriculturii sunt asigurate de prestatori de servicii particulari din comună, deţinători de utilaje 

agricole, cu care execută lucrări şi pentru ceilalţi proprietari de terenuri agricole din comună. 

 

Pe viitor Primăria iși propune să dezvolte economia comunei prin crearea condițiilor pentru aparția și dezvoltarea mediului de afaceri 

bazat pe competiție și satisafacere a nevoilor pieții. 

Promovarea unei agriculturi moderne, aliniată principiilor economiei de piață va genera creșterea nivelului de trai al populației. 

Obiectivele specifice sunt: 

- dezvoltarea de activități care să conducă la crearea de surse de venit pentru populație din activități economice  non-agricole și 

scăderea gradului de dependență a locuitorilor față de agricultură; 
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  - pregătirea şi informarea locuitorilor implicaţi în procesul de 

diversificare al economiei rurale; 

- sprijin pentru promovarea de programe de atestare profesională a 

actorilor locali implicaţi în activităţi non agricole, microîntreprinderi, 

servicii de bază, turism, renovarea şi dezvoltarea satelor, etc.; 

- sprijin pentru pregătirea şi informarea populaţiei rurale implicate în 

procesul de diversificare al economiei rurale, asigurarea de servicii 

etc.; 

- îmbunătățire și încurajarea afacerilor;  

- politici de marketing eficente în domeniul agriculturii. 

1.17 Agricultura 

Agricultura este știința și arta cultivării plantelor și a animalelor. 

  Agricultura a fost dezvoltarea cheie în ascensiunea civilizației umane sedentare, prin care agricultura de specii domesticite a 

creat surplusuri alimentare care le-au permis oamenilor să trăiască în orașe. 

 Istoria agriculturii a început în urmă cu mii de ani. După ce au adunat boabe sălbatice începând cu cel puțin 105.000 de ani în urmă, 

fermierii începători au început să le planteze în urmă cu aproximativ 11 500 de ani. Porcii, oile și bovinele au fost domesticite în urmă cu peste 

10.000 de ani. Plantele au fost cultivate independent în cel puțin 11 regiuni ale lumii. 

 

Agricultura industrială bazată pe monocultură pe scară largă în secolul XX a ajuns să domine producția agricolă, deși aproximativ 2 

miliarde de oameni încă depindeau de agricultura de subzistență până în prima jumătate a secolului douăzeci. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Civilizație
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sedentism&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Surplusul_economic&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_agriculturii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Domesticire
https://ro.wikipedia.org/wiki/Agricultură_intensivă
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Agricultura_de_subzistență&action=edit&redlink=1
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Cu o suprafaţă agricolă de 5.554 ha, comuna Unţeni dispune de un potenţial substanţial de dezvoltare a sectorului agricol însă în ve-

derea valorificării acestui potenţial sunt necesare şi oportune asocierile între micii agricultori, precum şi accesarea de fonduri nerambursabile 

pentru modernizarea exploataţiilor agricole. 

Terenul arabil existent în comuna Unțeni este cultivat cu următoarele culturi: porumb, grâu, lucernă, rapiță, floarea soarelui, rădăci-

noase, ovăz, cartofi și tomate.  

 

Principalele culturi Județe Localități 

Ani 

Anul 2003 

UM: Ha 

Hectare 

Grâu și secară Botoșani 39532 UNȚENI 116 

Porumb boabe Botoșani 39532 UNȚENI 2788 

Floarea soarelui Botoșani 39532 UNȚENI 100 

Sfecla de zahăr Botoșani 39532 UNȚENI 25 

Cartofi Botoșani 39532 UNȚENI 150 

Legume Botoșani 39532 UNȚENI 154 

 

La nivelul comunei Unţeni nu există o filială a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură Botoşani. 
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Conform Anuarului Statistic al judeţului Botoşani, suprafaţa destinată agriculturii în comuna Unţeni reprezintă 86% din suprafaţa to-

tală, din care teren arabil 4.117 ha, păşuni 1.031 ha, fâneţe 372 ha, 27 ha de livezi şi vii 7 h. 

 

Modul de folosință 

pentru suprafața agric-

olă 

Forme de pro-

prietate 
Județe Localități 

Ani 

Anul 2014 

UM: Ha 

Hectare 

Agricolă Total Botoșani 39532 UNȚENI 5554 

Arabilă Total Botoșani 39532 UNȚENI 4117 

Pașuni Total Botoșani 39532 UNȚENI 1031 

Fânețe Total Botoșani 39532 UNȚENI 372 

Vii și pepiniere viticole Total Botoșani 39532 UNȚENI 7 

 

Societăţile agricole care exploatează terenul agricol al comunei Unţeni sunt în număr de 8, iar suprafaţa de teren agricol valorificată de 

acestea este de 1.573,44 ha, reprezentând doar 28% din totalul suprafeţei agricole. Restul suprafeţei agricole este fragmentată şi utilizată în 

cadrul exploataţiilor de mici dimensiuni, având ca scop acoperirea nevoilor proprii de consum şi pentru creşterea animalelor din gospodărie. 

Situaţia societăţilor din domeniul agricol 

1. Î.I. LUCHIAN 130,00 

2. S.C. AGRITERENURI S.R.L. 136,00 
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3. S.C. BIO AGROFRUCT S.R.L. 9,16 

4. S.C. FERMA NORDIC S.R.L. 12,72 

5. S.C. AGRISAD COM S.R.L. 31,92 

6. S.C. CLAUSAD S.R.L. 35,51 

7. S.C. FERMA DE CAPRE S.RL. 21,82 

8. S.C. RUTH NAS COMPANY S.R.L. 6,91 

 Total 1.573,44 

 

Viticultura în această zonă este reprezentată de viile populaţiei, ma-

joritatea folosind producţia pentru consumul personal şi nu pentru livrare 

spre industria alimentară sau comercializare. Soiurile cultivate sunt cele 

denumite popular: fragă albă, fragă neagră, busuioacă, altoi, etc. 

Pomicultura. Creşterea pomilor este o îndeletnicire aproape a 

fiecărui gospodar din satele comunei noastre, nefiind foarte dezvoltată ca 

ramură a horticulturii, cu toate că arealul comunei Unţeni prezintă condiţii 

pedo-climatice foarte bune pentru pomicultură. 

În fiecare gospodărie întâlneşti de obicei un loc aparte destinat 

livezii, în care întâlnim o varietate de pomi fructiferi: pruni, meri, peri, cireşi, zarzări, caişi, etc. Doar în puţine gospodării cultura pomilor se 

face sistematic, în livezi. Cele mai multe gospodării au plantaţi pomii fructiferi mai mult în curtea caselor şi pe terenurile ce prezintă declivitate 

crescută, urmărind şi stabilizarea respectivului versant. 
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În perioade analizată, suprafaţa cultivată cu pomi fructiferi 

s-a menţinut la acelaşi nivel. 

Cele mai întinse livezi le întâlnim lângă localitatea Mâ-

năstireni, unde se află o livadă intensivă de meri, peri. 

În sectorul zootehnic, efectivele de animale se prezintă astfel: 

la specia bovine, efectivele sunt de 1106 capete; la specia porcine 

efectivele sunt de 973; la specia ovine efectivele sunt de 2.597; iar 

la păsări de 14.400 capete. 

Rasele de bovine sunt: Bălţata Românească şi Metis 

Holstein. 

Rasele preponderente la ovine sunt: Ţurcană, Metis Merinos 

şi Ţigaie. 

În ultimul timp au crescut efectivele de caprine. 

Efectivele de animale sunt repartizate în principal prin gospodăriile populaţiei, astfel încât randamentul economic obţinut este sub posi-

bilităţile reale ale şeptelului. 

Având o pondere importantă, agricultura comunei Unţeni se poate dezvolta, dacă îşi propune ca obiectiv următoarele coordonate: 

-  ridicarea performanţei productive şi economice a producţiei agricole; 

- dezvoltarea procesării producţiei agroalimentare; 

-  creşterea rolului instituţional de coordonare zonală a agriculturii comunei; 

-  sprijinirea iniţiativei unei firme private de a înfiinţa un abator autorizat. 

În comuna Unțeni nu există ramuri industriale. 
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1.18 Mediul înconjurător 

Mediul înconjurător reprezintă spaţiul în care ne desfăşurăm toate activităţile la un randament normal, acesta cuprinzând solul, aerul, 

apa, celelalte vietăţi, precum şi toate relaţiile care asigură un echilibru între toate aceste elemente. 

În prezent, activităţile omului afectează sănătatea planetei mai mult decât în orice altă epocă din istorie. Pe măsură ce probleme precum 

încălzirea globală devin din ce în ce mai alarmante, oameni de ştiinţă, guverne 

şi companii industriale îşi intensifică eforturile pentru a întreprinde ceva în 

acest sens. 

Pentru comuna Unțeni au fost identificate următoarele categorii de 

probleme de mediu: 

1. calitatea şi cantitatea apei potabile poluarea apelor de suprafaţă; 

2. pericole generate de fenomene naturale şi antropice: 

- alunecări de teren; 

- exces de umiditate; 

- degradarea solului; 

- inundații; 

- degradări de albii și maluri.  

3. gestiunea deșeurilor menajere; 

4. degradarea mediului natural și construit; 

5. educarea ecologică a populației; 

6. transportul rutier; 
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7. turism si agrement. 

 

Calitatea solurilor 

Solul, ca rezultat al interacţiunii tuturor elementelor mediului şi suport al întregii activităţi umane, este influenţat puternic de acestea, 

atât prin acţiuni antropice, cât şi ca urmare a unor fenomene naturale. Sursele de poluare a solului sunt fizice (datorate utilajelor şi tehnologiei 

de cultivare a solurilor), chimice (utilizarea îngrăşămintelor, pesticidelor, erbicidelor), biologice (nerespectarea concentraţiei de reziduuri, 

dejecţii solide şi lichide aplicate) şi poluarea radioactivă din aer. 

Depunerile necorespunzătoare de deşeuri provenite din gospodării şi din agricultură ocupă neraţional şi nejustificat terenurile. 

Deşeurile menajere sunt depozitate uneori pe terenuri sensibile (în apropierea locuinţelor, a apelor de suprafaţă sau subterane). Depozitele nu 

sunt amenajate corespunzător pentru protecţia mediului, depozitarea 

deşeurilor fiind necontrolată, deschisă, fără suprafaţă de nivelare, con-

ducând la poluarea solurilor din zonele respective. 

Deşeurile sunt depozitate neselectiv, fiind depuse la întâmplare pe 

toată suprafaţa spaţiului alocat, iar fracţiunile mai uşoare sunt răspândite 

prin antrenarea eoliană pe o suprafaţă apreciabilă în jurul acestora. 

Deşeurile menajere pot fi surse de contaminare a mediului cu 

diverşi germeni microbieni, gaze rezultate din descompunere, cu miros 

resping ător (amoniac, hidrogen sulfurat şi altele), şi a solului prin infil-

traţiile care ar trebui colectate şi epurate înainte de a fi evacuate. 

Poluarea aerului cu pulberi şi gaze reprezintă o cauză de impurifi-

care a solurilor în mod indirect, prin depunerea pulberilor şi gazelor elim-
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inate iniţial în atmosferă. 

Fenomenele fizice care afectează solurile determinând 

degradarea lor, sunt reprezentate prin alunecări de teren, eroziuni, 

exces de umiditate, salinizări, compactări. Aceste fenomene se 

produc datorită unor condiţii naturale care acţionează în interde-

pendenţă: apele subterane, pantele şi energia reliefului substratul 

geologic, regimul pluvial, caracterul argilos al terenurilor de luncă, 

gradul de acoperire cu vegetaţi, etc. 

Acestora li se adaugă influenţele unor activităţi antropice 

vechi (desţeleniri, defrişări, agrotehnici înapoiate, exploatări de 

roci utile) sau mai noi (neîntreţinerea lucrărilor de îmbunătăţiri 

funciare, agrotehnici improprii terenurilor în pantă, desţelenirea unor versanţi predispuşi alunecărilor şi eroziunilor). 

În funcţie de natura problemelor care afectează solul, se disting zone cu: 

- soluri degradate prin exces de umiditate şi inundaţii, localizate în zona joasă de şes; 

- soluri degradate de alunecări de teren şi eroziuni torenţiale, localizate pe versanţii cu pante mari şi medii; 

- soluri degradate prin eroziune de suprafaţă, localizate pe versanţii cu înclinări ce depăşesc 5%. 

Consecinţele poluării şi degradării solurilor se reflectă în primul rând asupra potenţialului lor productiv, în sensul limitării sau anulării 

calităţilor biologice şi de fertilitate. 

 

Calitatea aerului 

Aerul este factorul de mediu care constituie cel mai rapid suport ce favorizează transportul poluanţilor în mediu. Poluarea aerului are 
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multe şi semnificative efecte adverse asupra sănătăţii umane şi poate provoca daune florei şi faunei în general. 

Sursele de poluare a aerului sunt naturale (procesele fiziologice ale omului şi animalelor, pulberile de sol, substanţele organice şi anor-

ganice, radioactivitatea datorată emisiilor de roci sau de origine cosmică, incendierea maselor vegetale, descompunerea materiilor organice 

vegetale şi animale) sau antropice (arderea combustibililor solizi, traficul auto şi feroviar, industria alimentară, depozitarea şi conservarea 

alimentelor, prelucrarea lemnului, activitatea agricolă şi zootehnică). 

 

 

Legea calităţii aerului are ca scop protejarea sănătăţii umane şi a 

mediului ca întreg prin reglementarea măsurilor destinate menţinerii cali-

tăţii aerului înconjurător acolo unde aceasta corespunde obiectivelor 

pentru calitatea aerului înconjurător stabilite prin prezenta lege şi 

îmbunătăţirea acesteia în celelalte cazuri 

Pot fi menţionate o serie de surse locale cu caracter temporar - 

accidental, reprezentate prin următoarele activităţi umane: 

1. procesele de ardere pentru încălzirea locuinţelor şi obiectivelor social-

conomice cu cărbuni, produse petroliere, lemne, care generează gaze şi 

pulberi specifice, fum, funingine; 

2. circulaţia şi transporturile rutiere, care generează prin sursele mobile gaze de eşapament, pulberi, zgomot. 

3. sisteme necorespunzătoare de colectare şi de depozitare a deşeurilor. 

Efectele poluării aerului se manifestă, atât asupra omului cât şi asupra celorlalţi factori de mediu. De asemenea, poluarea aerului 

crează senzaţia de discomfort, prin mirosuri dezagreabile, străzi şi vegetaţie prăfuită, zgomote supărătoare. 
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În privinţa nivelului de poluare cu gaze şi pulberi, deşi nu se fac măsurători, se poate aprecia că emisiile sunt reduse, iar prin procesele 

de dispersie şi reţinere mecanică (prin vegetaţie, clădiri, relief) eventualele impurităţi din atmosferă se diminuează şi mai mult. 

 

Calitatea apelor 

Importanţa deosebită a activităţii de monitorizare a calităţii apelor rezidă din faptul că acesta pune în evidenţă în permanenţă stadiul 

calităţii resurselor de apă.  Pe baza acestor date, se adoptă strategia de pro-

tecţie eficientă a calităţii lor. 

În afara surselor care deversează constant ape uzate în cursurile de 

suprafaţă mai pot fi menţionate ca surse cu caracter temporar - accidental 

scurgerile de ape meteorice ce spală şi antrenează substanţe poluante din 

zonele de depozitare a deşeurilor menajere şi industriale şi a deşeurilor 

zootehnice, sau din zone agricole proaspăt tratate cu substanţe chimice fertili-

zante şi contra dăunătorilor (inclusiv prin intermediul irigaţiilor). 

Apele subterane sunt mai puţin expuse riscului poluării. Principalele 

cauze (surse) sunt infiltraţiile de la suprafaţă de substanţe organice sau chim-

ice provenite din activităţi umane: depozitări necorespunzătoare de deşeuri 

menajere, industriale şi dejecţii zootehnice, din substanţele fertilizante şi de combatere a dăunătorilor utilizate în agricultură, utilizarea 

frecventă de closete uscate, surse de apă (captări, fântâni) fără perimetre de protecţie. Mai pot fi menţionate ca surse de impurificare şi infil-

traţiile din apele de suprafaţă intens poluate. 

Consecinţele poluării şi calităţii necorespunzătoare a apelor de suprafaţă şi subterane se reflectă asupra posibilităţilor de utilizare 

pentru alimentări cu apă potabilă, pentru irigaţii, piscicultură, agrement etc. 
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Calitatea florei şi faunei 

Vegetaţia naturală, constituită din păduri şi pajişti, ca şi biotopurile caracteristice acestora au fost modificate de-a lungul timpului de 

diverse activităţi umane: desţeleniri, defrişări, lucrări hidrotehnice şi ameliorative, chimizare, vânat excesiv, păşunat intensiv. 

Aceste acţiuni antropice au exercitat o presiune puternică asupra ecosistemelor naturale, determinând reducerea suprafeţelor de păduri 

şi pajişti, restrângerea arealelor faunistice şi scăderea numerică a speciilor de plante şi animale. 

 

Pădurile, mai extinse în trecutul îndepărtat, ocupă scriptic pe terito-

riul comunei în prezent o suprafaţă de 27,00 ha, aflându-se într-o stare me-

diocră de calitate, constând în parte doar din arbuşti. 

Pajiştile naturale, reprezentate prin păşuni şi fâneţe au fost mult 

diminuate şi înlocuite de culturi agricole. 

Fauna din teritoriul comunei a avut de suferit în urma intervenţiilor 

şi acţiunilor umane prin restrângerea posibilităţilor de habitat, reducerea 

numerică a unor specii. 

Conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice consti-

tuie o condiţie a dezvoltării durabile a societăţii. Deşi în multe locuri nivelul poluării a scăzut şi protecţia naturii a fost din ce în ce mai mult 

integrată în planurile de dezvoltare, biodiversitatea rămâne totuşi sub ameninţarea unui mare număr de factori perturbatori. 

Priorităţi de intervenţie 

Priorităţile în domeniul mediului se referă în principal la acele măsuri necesare pe termen scurt pentru rezolvarea unor disfuncţionalităţi 

majore şi pentru menţinerea şi protejarea unor obiective valoroase ale cadrului natural şi construit. În acest sens se impun: 
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- controlul strict al depozitării deşeurilor menajere şi respectarea normelor în vigoare; 

- reglementarea statutului terenurilor aflate în imediata apropiere a surselor de poluare de toate tipurile; 

- stabilirea unor soluţii pentru evacuarea deşeurilor de provenienţă biologică din zona fermelor, precum şi posibilităţile de conversie a 

zonelor respective în alte funcţiuni; 

- recuperarea terenurilor cu exces de umiditate din zona de şes; 

-  protecţia apelor subterane şi a captărilor existente prin delimitarea strict ă a zonelor cu regim sever şi respectarea reglementărilor în 

domeniu; 

-  dezafectarea depozitelor menajere până în anul 2009, conform HG Nr.349/2005 împăduriri în zonele cu risc natural de alunecare. 

1.19 Cultură și culte 

Cultura, care provine de la cuvântul latin colere, ce se traduce prin „a cultiva”/„a onora”, se referă în general la o activitate umană. 

Definiția dată de UNESCO consideră cultura ca „o serie de caracteristici distincte a unei societăți sau grupă socială în termeni spirituali, ma-

teriali, intelectuali sau emoționali”. 

Cultura reprezintă o moștenire ce se transmite cu ajutorul codurilor de comunicație specifice cum sunt gesturile ori cuvintele, scrisul și 

artele, mass media (presa, radioul, televiziunea), media interactivă (telefonul). În același fel se transmit 

gesturile, ritualurile, cunoștințele teoretice, normele abstracte, religia. Cultura poate fi însușită prin di-

verse forme ale memoriei subiective (reflexe, cuvinte, imagini) dar și prin intermediul memoriei obiective 

(obiecte, peisaje,cărți, numere, reguli). 

Uzul popular al cuvântului cultură în multe societăți occidentale poate reflecta chiar caracterul 

stratificat al acelor societăți. Mulți folosesc acest cuvânt pentru a desemna bunuri de consum ale elitelor 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_latină
https://ro.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Bunuri_de_consum&action=edit&redlink=1
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și activități cum ar fi bucătăria, arta sau muzica. Alți folosesc eticheta de 

„cultură înaltă” pentru a o distinge pe aceasta de cultura „joasă”, desemnând 

toate bunurile de consum care nu aparțin acestei elite. 

Comuna Unţeni dispune de doua cămine culturale, unul în satul 

Mânăstireni şi unul în satul Burleşti, cu câte o capacitate de aproximativ 

500 locuri fiecare, ambele cămine culturale fiind reabilitate în perioada 

2008-2011. 

De asemenea în satul Unţeni, în incinta clădirii cu denumire de 

fostă grădiniţă care a fost reabilitată in anul 2009, funcţionează o 

bibliotecă comunală, reabilitată în anul 2010, care deserveşte utilizatori 

din întreaga comună şi are un bibliotecar angajat al primăriei. În această 

clădire funcţionează şi o sală pentru evenimente, şedinţe, întruniri, această 

sală fiind reabilitată şi amenajată în anul 2011. 

Identitatea culturală a satului românesc reprezintă o importantă sursă de dezvoltare. În acest sens, sprijinirea conservării 

patrimoniului local şi a tradiţiilor are drept scop stimularea activităţilor de turism rural, dezvoltarea mărcilor locale, precum si menţinerea 

tradiţiilor si a moştenirii spirituale contribuind astfel la atractivitatea zonelor rural 

Cu toate că nu deţine un patrimoniu cultural si istoric bogat, comuna Unţeni se deosebeşte prin tradiţiile si obiceiurile ce încă se 

mai păstrează în această zonă, tradiţii şi obiceiuri ce pot contribui atât la dezvoltarea culturală a comunei cât şi la creşterea atractivităţii 

acesteia. 

Astfel, în vederea valorificării şi conservării tradiţiilor şi obiceiurilor locale este necesară implementarea unor proiecte ce vizează 

organizarea de activităţi culturale precum şi reabilitarea infrastructurii culturale. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucătărie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Artă
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzică
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cultură_înaltă&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Elită
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Obiceiurile reprezentative din viaţa satului ce se mai practică şi astăzi de către locuitorii comunei Unţeni sunt datinile şi obiceiurile de 

nuntă, obiceiurile de bobotează, obiceiurile de Sfântul Andrei, obiceiurile de Paşte etc. 

Majoritatea manifestărilor culturale şi artistice de la nivelul comunei Unţeni sunt găzduite de cele 2 cămine culturale existente în satele 

Mânăstireni şi Burleşti. Însă, ca urmare a vechimii acestora şi a dotărilor necorespunzătoare este necesară atragerea unor investiţii pentru 

realizarea unor lucrări de modernizare, contribuind astfel în mod semnificativ la promovarea vieţii culturale din comună şi la propagarea unui 

curent de valorificare şi conservare a tradiţiilor şi obiceiurilor locale. 

Cultura comunei Unţeni este susţinută şi prin biblioteca publică existentă care pune la dispoziţia cititorilor un număr semnificativ de 

cărţi, aproximativ 28.849 de volume 

O parte integrantă a moştenirii culturale o reprezintă lăcaşele de cult. De-a lungul vremii acestea s-au constituit în centre de 

acumulare şi diseminare a valorilor culturale, prin prezervarea culturii şi transmiterea ei generaţiilor următoare.  

În comuna Unţeni există un număr de 6 biserici ortodoxe în 6 parohii, majoritatea localnicilor fiind creştini-ortodoxi, un procent de 

sub 4% din populaţia totală a comunei aparţin altor culte religioase - penticostali aceştia având 3 case de rugăciuni. 

 



Strategia de dezvoltare a comunei Unțeni, județul Botoșani 

                                                                                  2021-2027 
 

 
112 

 

 

Principalele lăcaşe de cult din Unţeni ce au ca specific păstrarea identităţii şi tradiţionalităţii sunt: 

 Biserica ortodoxă din satul Soroceni cu hramul Sf. Nicolae; 

 Biserica ortodoxă din satul Unţeni cu hramul Adormirea Maicii Domnului; 

 Biserica ortodoxă din satul Burleşti cu hramul Sf. Dumitru 

 

 Biserica ortodoxă din satul Burla cu hramul Sf. Cuvioase Parascheva; 

  Biserica ortodoxă din satul Mânăstireni cu hramul Sf. Adrian şi Natalia; 

  Biserica ortodoxă din satul Mânăstireni Poiana cu hramul Naşterea Maicii Domnului; 

 Biserica penticostala din satul Unţeni; 

Biserica ortodoxă din satul Unţeni cu hramul Adormirea Maicii Domnului a fost resfinţită în data de 2 octombrie 2011, aceasta făcându-

se după 120 de ani de la sfinţire. 
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Pentru a păstra nealterată moştenirea rurală şi 

identitatea culturală, în următoarea perioadă de programare vor 

fi sprijinite acţiuni de protejare a patrimoniului cultural de 

interes local, inclusiv căminele culturale şi lăcaşele de cult, fapt 

ce va avea un impact pozitiv asupra turismului local şi vor ajuta 

la stimularea dezvoltării mediului de afaceri local. 

În cadrul comunei Unţeni se obişnuieşte organizarea pe-

riodică de evenimente ce contribuie la conservarea obiceiurilor 

tradiţionale, şi celebrează tradiţiile populare şi credinţele locui-

torilor. 

Un eveniment cu tradiţie este Ziua Eroilor care se 

sărbătoreşte în fiecare an cu prilejul zilei înălţării Domnului. Cu 

ocazia acestui eveniment se organizează un program artistic de 

către elevii din comună pentru comemorarea bărbaţilor şi 

femeilor care au murit în timp ce serveau în forţele armate. 

De asemenea, Festivalul Datinilor şi obiceiurilor de Crăciun are loc anual în preajma Crăciunului şi al Anului Nou. Cu această ocazie 

se realizează un program artistic care înglobează tradiţiile locale, la care iau parte diferite formaţii de urători şi colindători, ce promovează 

tradiţiile şi obiceiurile locale transmise din generaţie în generaţie. 

1.20 Activități sportive 

Activitățile sportive sunt esențiale pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Activitatea fizică, aleasă în mod corect, va funcționa 

pentru fiecare copil în parte: atât pentru cel foarte energic, cât și pentru copilul liniștit. 
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Dezvoltarea oricărei comunităţi este indispensabilă de factorul de petrecere a timpului liber şi de opţiunile recreaţionale existente. 

Astfel, amplasarea comunei Unţeni într-un cadru natural ferit de poluare oferă cadrul necesar dezvoltării şi diversificării activităţilor sportive 

şi recreative. 

Cu toate că la nivelul comunei Unţeni există potenţial în vederea dezvoltării infrastructurii de agrement şi de petrecere a timpului liber, 

acesta este insuficient valorificat, fiind necesare realizarea unor investiţii semnificative cu scopul dezvoltării şi promovării activităţilor sportive 

şi recreative. Astfel, administraţia publică locală trebuie să aibă în 

vedere asigurarea unor modalităţi variate de petrecere a timpului 

liber (amenajarea unor parcuri de recreere, parcuri dejoacă pentru 

copii, construirea unui teren de sport), ce contribuie la creşterea 

gradului de atractivitate a comunei pentru locuit, a nivelului de 

sănătate şi al bunăstării generale a localnicilor. 

Ţinând cont de faptul că activităţile sportive contribuie la 

promovarea unui stil de viaţă sănătos, în comuna Unţeni se poate 

practica pescuitul sportiv, având în vedere existenţa iazului Unţeni, 

unul dintre cele mai mari iazuri din judeţul Botoşani, ce se întinde pe 

o suprafaţă de 76 ha. 

 

1.21 Spații verzi și locuri de joacă 

În prezent, la nivelul comunei Unţeni există 43 m
2
 de spaţii verzi, însă nu sunt amenajate. În aceste condiţii se impune demararea unor 

proiecte care să vizeze amenajarea unor parcuri de recreere şi zone verzi în cadrul comunei. 
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1.22 Administrația locală 

În contextul aderării României la Uniunea Europeană s-a impus realizarea unei reforme reale a administraţiei publice din România 

pentru asigurarea funcţionării acestuia într-un mod cât mai eficient în slujba cetăţeanului și adaptarea sectorului public la schimbările continue 

ale mediului economic și social. Activităţile din cadrul administraţiilor publice trebuie să răspundă într-un mod cât mai eficient cerinţelor unei 

societăţi democratice și criteriilor de eficienţă economică aferente unei comune europene. 

 

Administraţia publică a unităţii administrativ teritoriale a comunei 

Unţeni este formată din Consiliul Local, ca autoritate deliberativă şi 

Primarul comunei, ca autoritate executivă, după cum urmează: 

 Consiliul Local: format din 11 membri, acesta hotărăşte în condiţiile 

legii în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care 

aparţin de competenţa altor autorităţi publice sau locale; 

 Primarul: asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamen-

tale ale cetăţenilor, precum şi punerea în aplicare a legilor, a de-

cretelor, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului şi hotărârilor Con-

siliului Local. 

În vederea aplicării activităţilor date în competenţa sa, primarul comunei Unţeni este susţinut de un aparat de specialitate, pe care îl 

conduce. Acesta este structurat pe compartimente funcţionale, distribuite pe diferite domenii (juridic, administrativ, social, cultural, de mediu 

etc.). De asemenea, administraţia publică locală pune la dispoziţia populaţiei comunei şi servicii precum cel de urgenţă sau de evidenţă a 

populaţiei 

Astfel, prin intermediului aparatului de specialitate, administraţia publică locală are în vedere desfăşurarea eficientă a următoarelor 
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atribuţii administrative: 

 organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale 

societăţilor comerciale; 

 dezvoltarea socio-economică şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale; 

 gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni; 

 cooperarea inter-instituţională pe plan intern şi extern; 

 administrarea domeniului public şi privat al comunei Unţeni. 

Sediul administraţiei publice locale se află în localitatea Unţeni, într-o clădire veche de peste 20 de ani, aceasta necesitând ample 

lucrări de reabilitare, modernizare, dotare cu echipamente şi sisteme de calcul moderne şi mobilier adecvat. 

Activitatea desfăşurată de cei 13 angajaţi în cadrul primăriei Unţeni este facilitată de dotările din punct de vedere tehnologic, puse la 

dispoziţia acestora, respectiv: 9 PC-uri, 8 imprimante 2 scanere şi 2 xeroxuri. De asemenea, angajaţii primăriei beneficiază de acces la reţeaua 

de telefonie fixă şi mobilă, respectiv internet 

Capitolul Ⅱ  

Analiza SWOT - instrument managerial pentru eficientizarea activităţii 

 

Primul pas în elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Unțeni a fost evaluarea situaţiei curente a comunei din perspectiva 

domeniilor cheie care a permis analiza în detaliu a tuturor aspectelor pozitive şi negative ale evoluţiei sale. 

Scopul final al acestei evaluări reprezintă atât formularea obiectivelor strategice ale comunei Unțeni pe termen lung, cât şi stabilirea di-

recţiilor de dezvoltare pentru a atinge obiectivele stabilite. 
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În procesul de elaborare a strategiei s-a folosit analiza SWOT, ca instrument man-

agerial, pentru evaluarea şi prezentarea sintetică a aspectelor celor mai importante care 

vor afecta, într-un mod sau altul, evoluţia viitoare a comunei Unțeni. 

Orice comunitate trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea 

ce priveşte dezvoltarea sa în viitor. 

Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă haotică, în cadrul 

căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse. 

Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi programele operaţionale 

funcţionează cel mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o 

coordonare la nivel strategic. 

Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de dezvol-

tare a unei comunităţii pe o perioadă de 7 ani. Etapele metodologice principale ale PPS 

au fost următoarele: 

 Realizarea unei analize preliminare; 

 Stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii; 

 Analiza sectorială a domeniilor strategice principale; 

 Articularea documentului strategic. 

Pentru a avea certitudinea că politicile şi programele existente corespund necesităţilor de dezvoltare a comunei Unteni, în cadrul lim-

itărilor impuse de resursele locale disponibile şi pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeană susţine politica de dezvoltare re-

gională s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2021 - 2027. 

Problemele cheie au fost identificate pe baza concluziilor evaluării premergătoare şi prezentate în cadrul unei matrici, sub forma 
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punctelor slabe, punctelor tari, oportunităţilor şi ameninţărilor. 

Analiza SWOT constituie cea mai importantă tehnică managerială pentru înțelegerea poziției strategice a unei organizații. 

Analiza SWOT are ca obiectiv de a recomanda strategiile care asigură cea mai bună aliniere între mediul intern și extern: alegerea 

strategiei corecte, încât să fie adaptate punctele tari la oportunități, să reducă la minimum riscurile și să elimine punctele slabe.  

Cuvinte cheie: entități publice, management, eficiență, puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări.  

Eficiența unui sistem se apreciază că este influențată în mare măsură de capacitatea acesteia de a înțelege și de a se adapta la mediul 

ambiant, iar eficiența managementului presupune planificare, organizare, control, proceduri de lucru și o legislație adecvată. Henri Fayol 

considera că planificarea strategică este cea mai importantă funcție managerială. 

Analiza SWOT a fost gândită ca un instrument managerial ce colectează și organizează informația permițând managerilor să acționeze, 

să apere și să promoveze obiectivele organizației cu succese mai bune și constituie cea mai importantă tehnică managerială pentru înțelegerea 

poziției strategice a unei organizații.  

 

SWOT - prezentare:  

• S – Strenght / punctele tari ale organizației – definesc valorile pozitive și condiționările interne care pot constitui surse pentru succesul 

organizației în atingerea obiectivului managerial. Din punctul de vedere al managementului un punct forte reprezintă oricare element tangibil 

care facilitează atingerea obiectivelor manageriale. De fapt, în analiza SWOT punctele tari sunt definite atât ca valori, cât și drept factori 

interni care crează valorile. 

 • W - Weaknesses / punctele slabe sau zonele de vulnerabilitate - elemente ce pot împiedica atingerea obiectivelor. Din punct de vedere al 

managementului, un punct de slăbiciune reprezintă un element ce poate împiedica îndeplinirea obiectivelor.  

• O - Opportunities / oportunitățile sau căile prin care pot fi influențate interesele organizației. De asemenea, oportunitățile sunt tendințe 

generale prezente în mediul extern, un fel de proiecție a „binelui viitor”. 
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 • T - Threats – amenințări la adresa creșterii organizației respective, aspecte negative ce apar din supraexploatarea resurselor organizației, ori 

limitările care sunt impuse organizației din partea unui mediu extern aflat în schimbare. Pot fi riscuri tranzitorii sau permanente, poate fi o 

proiecție a riscului în viitor. Analiza SWOT are ca obiectiv de a recomanda strategiile care asigură cea mai bună aliniere între mediul intern și 

extern.  

Alegerea strategiei corecte poate fi în avantajul organizației. Percepția mediului intern și extern al unei organizații se referă la:  

Ce anume poate fi considerat punct forte?;  

Ce poate fi considerat un punct slab?;  

Ce anume poate fi considerată o oportunitate?; 

 Ce se poate considera amenințare?  

  Pentru ca analiza SWOT să-și poată îndeplini rolul pentru care a fost creată este necesară colectarea unei mari cantități de date atât din 

mediul intern, cât și din mediul extern al organizației. Informația SWOT, colectată sub formă de inventare, urmează să fie verificată sub 

aspectul suficienței sale, a corespondenței cu obiectivele organizației și a posibilității folosirii sale în timpi reali.  

Cele patru inventare pot să fie considerate elementele unei matrici. Folosind caracteristicile: intern, extern, pozitiv și negativ, pe post de 

indici ai elementelor, se poate construi o matrice de inventare SWOT cu două linii și două coloane. 

Conditionari/ valori Valori pozitive Valori Negative 

Conditionari interne Puncte forte Puncte slabe 

Conditionari externe Oportunitati Amenintari 

 

Într-o analiză SWOT, este necesar să fie captați factori relevanți în cele patru arii. Un management adecvat situațiilor poate să 

influențeze direct punctele forte și punctele slabe, dar nici un fel de management nu poate influența oportunitățile și riscurile. 
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Evaluarea, identificarea punctelor forte și a punctelor slabe într-o 

organizație: 

 

 S - Strenght  

 Identificarea punctelor tari, a atributelor utile pentru realizarea 

obiectivului;  

 La nivelul funcțiilor managementului: Planificare; 

  Necesitatea parcurgerii etapei de planificare în cadrul organizației;  

 Elaborarea direcțiilor previzibile de evoluție;  

 Existența unei planificări săptămânale a activităților la nivelul fiecărui departament;  

 Sunt cunoscute formele sub care trebuie să apară planificarea activității: viziune, obiective, acțiuni, responsabilități și responsabili.  

Organizare:  

 Delimitarea clară a proceselor de muncă pe componente, gruparea acestora pe posturi și departamente, stabilirea anumitor criterii 

manageriale, economice și tehnice;  

 Rezultatele planificării sunt în concordanță cu rezultatele acțiunilor desfăşurate; 

  La nivelul instituției, structura organizatorică este clar definită prin diferite acte normative specifice activităților desfășurate de 

aceasta;  

 În general relațiile interne sunt bine definite;  

 Instrucțiunile și procedurile sunt bine definite și respectate. 

Coordonare: 

 În general rezultatele planificării sunt corelate cu rezultatele activițăților desfăşurate;  
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 Atribuirea sarcinilor respectă linia ierarhică.  

Antrenare:  

 Cultura organizațională permite considerarea statului drept factor intrinsec de motivare;  

 Sistemul de motivare negativă este bine definit de lege și cunoscut de persoanele competente care le aplică; 

Control:  

Există obligativitatea raportării periodice în funcție de evenimente. 

 La nivelul subsistemului:  

Subsistemul metodologic: Există diverse tehnici și metode specifice, de stimulare a creativității, forme ale delegării;  

Necesitatea instruirii pe domenii specifice este nerecunoscută; 

 Subsistemul organizatoric: 

 Structura organizatorică este fixă, fiind stabilită conform legii, prin hotărâre de guvern;  

Numărul de posturi din piramida ierarhică este destul de ridicat ceea ce conduce la posibilitatea aprofundării problemelor și fundamentarea 

riguroasă a deciziilor;  

Raporturile și atribuțiile fiecărui nivel ierarhic sunt stabilite prin lege;  

Există fișe de post pentru personalul instituției și structura acestora corespunde standardelor în vigoare; 

 Sistemul decizional: 

 Procedurile decizionale sunt bine stabilite și cunoscute;  

Tipurile de decizii sunt specifice unui astfel de sistem public;  

Criteriile utilizate în procesul decizional sunt cele stabilite prin reglementările în vigoare;  

Subsistemul informațional:  

Instituția este dotată cu tehnică de calcul conectată la rețeaua de internet;  
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Personalul instituției are abilitățile necesare utilizării eficiente a acestor resurse;  

Comunicarea internă respectă structura ierarhică;  

Relațiile între instituție și mediul extern sunt stabilite prin măsuri legislative;  

Sistemul de comunicare funcționează atât prin canalele formale, cât și prin cele informale, rezultatele obținute fi ind satisfăcătoare. 

 W - Weaknesses – identifi carea punctelor slabe 

La nivelul funcțiilor managementului Planificare:  

Timpul elaborării strategiilor pe termen mediu și lung este extrem de redus, ponderea activităților curente fiind net superioară;  

Termenele de realizare sunt în general foarte restrânse, desfăşurarea activităților fiind concentrată cu precădere pe rezultate decât pe procese; 

Lipsa unor strategii viabile pe termen mediu și lung pentru deconcentrarea serviciilor oferite de entitate; 

Incapacitatea de a elabora programe și proiecte pentru a atrage resurse financiare disponibile la nivelul agențiilor guvernamentele, utile 

îmbunătățirii nivelului de trai;  

Slaba comunicare cu organizațiile neguvernamentale concretizată într-un număr redus de parteneriate încheiate cu acestea pe termen lung și 

mediu;  

Resursele financiare limitate și dependența exclusivă de alocările din bugetul național.  

Organizare: 

 Ponderea activităților curente neprogramate este net superioară celor planificate efectul fiind observat prin dificultatea cu care sunt 

realizate diferite proiecte;  

 Relațiile dintre departamente au loc strict în limita necesităților înregistrând deficiențe majore la nivelul comunicării;  

 Resursele alocate sunt insuficiente, raportate la necesitățile curente;  

 Procedurile și standardele sunt preponderent de tip birocratic, caracterizate de un circuit informațional extins, ceea ce afectează timpul 

luării deciziilor;  
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 Alungirea excesivă a piramidei ierarhice are efecte negative asupra sistemului informațional din cadrul instituției analizate.  

Coordonare 

 În multe cazuri procesul de recrutare și selecție este doar formal, multe posturi fiind ocupate înainte de lansarea formalităților necesare;  

 Din punct de vedere al pregătirii personalului nu există un plan de instruire corect la nivelul instituției, bazat pe nevoile de formare;  

 Fragmentarea excesivă a activităților și atribuirea rezolvării lor, unui număr ridicat de persoane, conduce de foarte multe ori la 

incapacitatea stabilirii unui rezultat final unic și unanim acceptat; 

  Feedback-ul pentru îndeplinirea sarcinilor se limitează la aducerea lor la cunoștință, luarea la cunoștință sub forma unor rapoarte și 

eventual, cerințe de modificare ulterioară a acestora.  

Antrenare:  

 Importanța scăzută acordată acestei funcții a managementului;  

 Lipsa unui sistem de monitorizare a gradului de motivare care să permită identificarea nemulțumirilor și ameliorarea situației existente 

prin integrarea efectelor pozitive și diminuarea celor negative.  

Control-evaluare:  

 Ponderea activităților de control este net superioară celor de evaluare;  

 Lipsa activităților de monitorizare în cadrul procesului de evaluare;  

 Nu exista criterii clare de evaluare a performanțelor.  

La nivel de subsistem Subsistemul metodologic:  

Aplicarea metodelor și tehnicilor într-o formă simplificată sau adaptată la stilul managerial al conducătorului instituției generează 

deficiențe la nivel de rezultate cu efect negativ asupra componentelor sistemului instituțional;  

Necesitatea instruirii pe domenii specifice este constrânsă de lipsa resurselor ce nu permit decât într-o mică măsură acoperirea cadrului 

de formare;  
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Cadrul legislativ stufos, insuficient armonizat crează probleme în aplicarea unitară și în interpretare. 

Sistemul organizatoric:  

 Definirea unor obiective neclare afectează întreg sistemul decizional;  

 Utilizarea excesivă a canalelor de comunicare informale generează disfuncționalități evidente;  

 Spațiile inadecvate și lipsa dotărilor pentru desfăşurarea în bune condiții a serviciilor oferite cetățenilor: Ritmul lent de implementare a 

instrumentelor managementului calității; 

 Sistemul decizional: 

 Incapacitatea de a stabili responsabilități și criterii de evaluare a gradului de îndeplinire a acestora conduce în general la aglomerarea 

sistemului decizional cu efect negativ asupra eficienței procesului decizional; 

  Procedurile birocratice măresc timpul și costurile cu managementul public; 

  Omiterea unor etape ale procesului decizional conduce în general la creșterea deciziilor lipsite de o fundamentare temeinică și 

obiectivă;  

  Procesul de transmitere a informațiilor este afectat de lipsa unui sistem informațional coerent; 

 Crearea unui sistem decizional etic prin care să fie eliminate inechitățile dintre diferitele tipuri de decizii. 

 Sistemul informațional:  

 Dotările cu tehnică de calcul și acces la internet sunt insuficiente în raport cu necesitățile, nici calitativ, nici cantitativ;  

 Lipsa unor strategii în achiziționarea tehnicii de calcul, se preferă componente de ultimă generație și reduse ca număr când pentru 

necesitățile unei astfel de instituții publice ar putea fi achiziționat un număr ridicat dar, de generație anterioară; 

  Fluxurile și circuitele informaționale sunt afectate de manifestarea deficiențelor proprii celorlalte sisteme;  

 Comunicarea internă se caracterizează prin manifestarea formelor de deficiențe proprii prin supraîncărcarea circuitelor informaționale;  

 Sistemul de gestiune a banului public este centralizat și rigid. 
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Analiza SWOT ca metodă de planificare strategică implică precizarea obiectivelor proiectelor, precum și identificarea aspectelor cheie 

interne şi externe (folosind diverse studii statistice) favorabile sau nefavorabile pentru atingerea obiectivelor. În primul rând, managerii trebuie 

să stabilească dacă obiectivul va fi atins, selectând un obiectiv diferit urmând ca procesul analizei să fie respectat. Factorul de decizie devine 

astfel o componentă cheie, complexitatea şi exactitatea analizei efectuată depinzând în totalitate de nivelul de cunoaştere, experienţa, 

implicarea şi colaborarea acestor factori. 

Primul pas în elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Unțeni a fost evaluarea situaţiei curente a comunei din perspectiva 

domeniilor cheie care a permis analiza în detaliu a tuturor aspectelor pozitive şi negative ale evoluţiei sale. 

Scopul final al acestei evaluări reprezintă atât formularea obiectivelor strategice ale comunei Unteni pe termen lung, cât şi stabilirea 

direcţiilor de dezvoltare pentru a atinge obiectivel stabilite. 

Analiza SWOT s-a realizat în cadrul grupurilor de lucru organizate la sediul Primăriei Comunei Unteni, pe grupe de studiu vizând 

domeniile: demografie, sănătate, asistenţă socială, educaţie, cultură, economie, agricultură, turism, infrastrutură, mediu unde au participat 

actori locali. 

În procesul de elaborare a strategiei s-a folosit analiza SWOT, ca instrument managerial, pentru evaluarea şi prezentarea sintetică a 

aspectelor celor mai importante care vor afecta, într-un mod sau altul, evoluţia 

viitoare a comunei Unțeni. 

Orice comunitate trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în 

ceea ce priveşte dezvoltarea sa în viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activi-

tate administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă 

iraţional resurse preţioase. 
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Prin intermediul analizei SWOT putem scoate în evidență punctele tari și punctele slabe din organizarea și funcționarea instituției, fiind 

adaptate punctele tari la oportunități şi reduse la minimum amenințările eliminând punctele slab 
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INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT ȘI UTILITĂȚI 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Apropiere de orașul Botoșani; 

 Existenţa reţelei de distribuţie a energiei electrică; 

 Existenţa reţelei de alimentare cu apă; 

 Existenţa reţelei de distribuţie a energiei electrică; 

 Existenţa reţelei de iluminat public; 

 Existența unei rețele de telefonie fixă și internet; 

 Reabilitarea si modernizarea drumului DC29 prin asfaltare  

 Existența unui sistem de supraveghere in comună; 

 Existența unui număr ridicat de fântâni; 

 Existența drumului național DN 29 care face legătura între 

Săveni și Botoșani. 

 Reţeaua de apă are nevoie de extindere; 

 Reţeaua de electricitate şi cea de iluminat public necesită 

extindere; 

 Lipsa rețelei de internet in toata comună; 

 Drumuri comunale nemodernizate, neasfaltate; 

 Lipsa sistemului de canalizare, stație de eupurare și tratare a 

apelor; 

 Lipsa izolației termice a locuințelor si clădirilor publice; 

 Resurse financiare insuficiente pentru cofinanţarea proiectelor 

finanţate prin fonduri europene 

 Interesul scăzut al populației in protecția mediului înconjurător; 

 Educația ecologică a populației subdezvoltată; 

 Lipsa trotuarelor din Comună. 



Strategia de dezvoltare a comunei Unțeni, județul Botoșani 

                                                                                  2021-2027 
 

 
128 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Modernizarea tuturor drumurilor comunale și sătești; 

 Realizarea rețelei de canalizare, a stației de epurare și tratare 

a apelor; 

 Relizarea unei rețele de alimentare cu gaz metan; 

 Accesare fondurilor destinate dezvoltarii infrastructurii; 

 Extindere iluminat public; 

 Realizare de alei pietonale in comună; 

 Extindere rețea de iluminat public. 

 Lipsa informaților legate de accesare fondurilor europene; 

 Resurse financiare insuficente nevoilor de dezvoltare și al 

nivelului ridicat de investiții; 

 Imposibilitatea de a acționa imediat în caz de urgență; 

 Stările climatice pot afecta infrastructura rutieră; 

 Lipsa unei strategii în domeniul îmbunătățirilor funciare;  

 Lipsa perspectivei de a trăi în condiții decente. 
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EDUCAȚIE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existenţa unităţilor de învăţământ de stat în comuna Unțeni; 

 Personal didactic calificat şi titular; 

 Deschiderea cadrelor didactice către perfecţionare prin for-

mare continuă; 

 Existența unui teren de sport;  

 Existența unei biblioteci comunale; 

 Existența unui microbuz școlar;  

 Existența a două cămine culturale; 

 Dorinţa de reuşită şcolară şi profesională prin folosirea de 

metode interactive în vederea realizării educaţiei; 

 Rezultate foarte bune la unele concursuri între școli; 

 Autorități locale deschise; 

 Interes scăzut al elevilor pentru educaţia permanentă; 

 Timpul limitat al părinţilor dedicat educaţiei copiilor; 

 Nivelul economic şi cultural scăzut al părinţilor; 

 Posibilităţi insuficiente de recreere în cadrul şcolii; 

 Lipsa formelor de învățământ liceal și profesional; 

 Lipsa unui teren de sport modern; 

 Lipsa unui sprijin corespunzător din partea părinţilor în 

activităţile şcolare; 

 Lipsa unor alternative flexibile de formare profesională adresate 

tinerilor cu nivel redus de educaţie, care să faciliteze obţinerea 

unei minime calificări; 

 Diminuarea respectului pentru activităţile desfăşurate în şcoală; 

 Lipsa programului prelungit la grădiniță. 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Reabilitarea grădinițelor din Comuna Unțeni; 

 Existenţa strategiilor didactice pentru învăţământul preşcolar 

şi primar; 

 Folosirea de metodologii moderne de predare – învăţare; 

 Amenjararea și dotarea unor locuri de joacă pentru copii; 

 Achiziționare unui microbuz modern pentru transportul școlar; 

 Organizare de evenimente culturale în Comună; 

 Posibilitatea de educație rutieră în proximitatea poliției; 

 Înfrățirea cu altă localitate și utlizarea schimburilor de ex-

perință; 

 Posibilitatea accesării fondurilor nerambursabile; 

 Implementarea unor programe de burse pentru copiii cu re-

zultate deosebite la învățătură; 

 Dezvoltarea activităților școlare care sa stipuleze atenția spre 

cultură a persoanelor tinere;  

 Dotarea unităților de învățământ cu mobilier și aparatură IT. 

 Riscul creşterii abandonului şcolar; 

 Schimbarea sistemului de evaluare a elevilor de la un an la al-

tul; 

 Neadaptarea învăţământului la cerinţele, nevoile societăţii afla-

tă în proces de schimbare continuă; 

 Migraţia copiilor către zona urbană; 

 Lipsa de interes a cetățenilor față de cultură; 

 Insuficența fondurilor alocate pentru cultură și promovare; 

 Scăderea natalității datorită nesiguranței zilei de mâine; 

 Lipsa condițiilor atractive pentru cadrele didactice tinere. 
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ECONOMIE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existența producătorilor agricoli; 

 Tradiția în creșterea animalelor; 

 Terenuri agricole de calitate cu posibilităţi de dezvoltare a 

agriculturii ecologice, fapt care va conduce la dezvoltarea 

economică a comunei; 

 Existenţa resurselor umane care pot asigura dezvoltarea 

activităţii economico - sociale; 

 Zona cu potențial mare de obținere a produselor ecologice; 

 Costuri relativ reduse cu forța de muncă. 

 Nivel scăzut al venitului în gospodărie;  

 Lipsa mentalităţii pro-active faţă de muncă; 

 Lipsa resurselor materiale pentru aducerea de spcialiști în 

agricultură;  

 Legislație defectuoasă în domeniul agriculturii și siviculturii; 

 Forța de muncă îmbătrânită iar cea existentă nu este motivată 

corespunzător; 

 Insuficența promovării produselor  din producția specifică 

zonei; 

 Inexistența tehnologiilor moderne; 

 Interes scăzut pentru zonă datorită slabei dezvoltări economico 

– sociale. 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Punerea in valoare a potențialului agricol în direcția 

agriculturii durabile și ecologice; 

 Organizarea de evenimente în parteneriat cu AJOMF pentru 

promovarea culturii antreprenoriale în rândul tinerilor;  

 Accessarea fondurilor nerambursabile; 

 Oganizarea unei piețe en-gross în Comună; 

 Reconversie profesională în rândul tinerilor 

 Posibiltăți de exploatare a produselor bio; 

 Diversificarea activităților economice; 

 Înființarea unui centru de colectare a produselor agricole. 

 Invadarea pieţei cu produse din import, multe de calitate 

inferioară; 

 Creșterea prețurilor la principalele materii prime și materiale; 

 Slaba informare a agricultorilor cu privire la cadrul legislativ în 

vigoare; 

 Lipsa resurselor pentru finanțarea investițiilor; 

 Interes scăzut al investitorilor pentru demararea de afaceri în 

comună; 

 Creșterea muncii la negru; 

 Scăderea continuă a producției prin scăderea productivității 

muncii; 

 Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra 

pieţei muncii, economiei locale şi asistenţei sociale în perspec-

tivă. 
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SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Personal angajat conform normelor medicale în vigoare; 

 Existenţa în comună a unui dispensar medical; 

 Bună colaborare între instituţiile locale şi judeţene; 

 Autoritți locale deschise; 

 Acordarea ajutorului social conform legislaţiei în vigoare; 

 Personal insuficent pentru asistență socială; 

 Existența unei farmacii umane. 

 Lipsa aparaturii speciale necesare desfășurării activității medi-

cale în dispensarul medical; 

 Inexisistența unui dispensar veterinar;  

 Fonduri insuficente pentru asistență umană și veterinară; 

 Număr mic de cadre medicale 

 Lipsa unui serviciu de urgență în comună; 

 Costuri mari ale medicamentelor; 

 Lipsa unor programe operaționale despre sănătate; 

 Venituri scăzute ale populației pentru a efectua controle de ruti-

nă sau controale anuale. 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Promovarea unui stil de viaţă sănătos, a unei nutriţii 

echilibrate, de combatere a consumului de tutun şi alcool; 

 Accesarea fondurilor europene în vederea dezvoltării 

sectorului asistenţă şi protecţie socială; 

 Dezvoltarea sistemelor de voluntariat şi promovarea 

parteneriatelor cu alţi furnizori de servicii sociale; 

 Dezvoltarea serviciului de asistență socială în comună; 

 Educarea populației cu privire la accesarea serviciilor de 

sănătate la o anumită perioadă de timp; 

 Crearea de parteneriate public privat pentru atragerea de 

sponsorizări; 

 Dezvoltarea serviciului de asistență socială în comună; 

 Măsuri pentru scăderea ratei de abandon școlar. 

 Lipsa fondurilor pentru investiții ale Ministerului Sănătății; 

 Cadru legislativ în schimbare; 

 creşterea abandonului şcolar în special după absolvirea 

primelor opt clase va conduce la creşterea numărului de 

persoane asistate social; 

 Lipsa de inițiativă din partea operatorilor economici; 

 Creșterea continuă a prețurilor la medicamente și materiale 

sanitare; 

 Deficitul de cadre medicale la nivel național; 

 Costuri ridicate în sistemul public și privat 

 Depopularea comunei prin migraţiune.  
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MEDIU 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Eforturi ale autorităților locale pentru punerea în aplicarea a 

legislației privind protecția mediului; 

 Utilizarea în cantități reduse a pesticidelor și a îngrășăminte-

lor; 

 Posibilitatea practicării a unei agriculturi ecologice; 

 Autorități locale deschise;  

 Așezarea în zonă cu risc scăzut de seism; 

 Existența serviciului voluntar pentru Situații de Urgență; 

 Calitatea solului și lipsa poluării;  

 Potențial ridicat de dezvoltare al turismului;  

 Existența în comună a unor puncte de colectare a deșeurilor. 

 Lipsa sistemului de canalizare;  

 Inexistența unei stații de epurare și tratare a apelor uzate; 

 Educația ecologică superficială;  

 Insuficența spațiilor publice amenajate pentru petrecerea tim-

pului liber; 

 Agricultura ecologică slab dezvoltată;  

 Eroziunea solului;  

 Interes scăzut al agențiilor economici în protecția mediului 

înconjurător; 

 Suprafața redusă acoperită de păduri; 

 Implicarea redusă a populației în ceea ce privesc acțiunile 

privind gospodărire și înfrumusețarea comunei; 

 Educația ecologică slab dezoltată în rândul localnicilor. 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Exinderea rețelei de apă potabilă; 

 Implementarea sistemului de canalizare; 

 Dotarea în continuare  cu utilaje și echipamente pentru ser-

viciul de gospodărire comunală; 

 Parteneriat public – privat;  

 Conservarea calității mediului și prevenirea poluării; 

 Derularea unor campanii de informare în rândul cetățenilor 

privind importanța păstrării curate a naturii și colectarea se-

lectivă a deșeurilor menajere. 

 Schimbările climatice din ultima perioada pot cauza fenomene 

meterologice care să conducă la inundații 

 Lipsa informațiilor legate de normele europene de mediu în rân-

dul micilor întreprinzători; 

 Lipsa inovativității; 

 Grad scăzut de conștientizare a fermierilor privind importanța 

practicilor agricole durabile; 

 Mentalitate de indiferență față de protecția mediului;  

 Cunoștințe insuficente legate de elaborarea și administrarea 

proiectelor finanțate;  

 Instabilitatea politică. 
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CULTURĂ, SPORT ȘI AGREMENT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existența unui teren de sport în Comună; 

 Existența a doua cămine culturale; 

 Existența a numeroase lăcașuri de cult; 

 Existența unei biblioteci comunale; 

 Autorități locale deschise;  

 Localizarea comunei într-un cadru pitoresc; 

 Neafectat de poluare; 

 Valorificarea tradiţiilor și obiceiurilor zonei; 

 Organizarea anuală de activităţi și evenimente; 

 Reprezentative ce contribuie la creşterea gradului de 

atractivitate a comunei din punct de vedere turistic (Sărbători 

de Paşte, Datini şi obiceiuri de Crăciun, Ziua Eroilor); 

 Posibilitatea dezvoltării turismului de agrement şi a 

pescuitului sportiv ca urmare a prezenţei iazului Unţeni, 

 Nivel de trai scăzut;  

 Dotări limitate sau inexistente pentru sport și agrement; 

 Lipsa unităţilor de cazare din comuna Unţeni; 

 Slabe investiții în turism; 

 Lipsa forţei de muncă calificată în domeniul turismului; 

 Lipsa unui program de activităţi care să ofere alternative de 

petrecere a timpului liber; 

 Amenajare peisagistică deficitară; 

 Slaba promovare a lăcaşelor de cult existente; 

 Lipsa unui muzeu etnografic/casă cu specific local în 

cadrul comunei. 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Amenjarea zonelor de agrement; 

 Amplasarea de panouri de informare turistică; 

 Accesarea fondurilor europene privind dezvoltarea și 

promovarea turismului; 

 Elaborarea unei strategii turistice;  

 Sprijinirea locuitorilor pentru construirea de pensiuni; 

 Construirea unui complex turistic şi de agrement în comună; 

 Îmbunătățirea condițiilor infrastructurii fizice și de utilități. 

 Reabilitarea și modernizarea drumurilor locale 

 Realizarea infrastructurii de utilități:  

 apa și canalizare 

 gaze naturale 

 Migrarea turistică către alte regiuni; 

 Lipsa fondurilor pentru dezvoltarea unităților turistice private;  

 Inexistența unor evenimente culturale la nivel local; 

 Accentuarea procesului de îmbătrânire; 

 Scăderea interesului general pentru cultură și sport pentru pop-

ulația tânără; 

 Scăderea natalității datorită nesiguranței zilei de mâine; 

 Reacţia redusă a mediului local la schimbările şi provocările 

zilelor noastre, conducând la scăderea competitivităţii teritori-

ului comunei, în favoarea altor teritorii, considerate mai in-

teresante de către turisti şi investitorii în turism. 
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ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Personal competent angajat în cadrul Primăriei Unțeni; 

 Asigurarea transparenței în luarea deciziilor;  

 Participarea angajaților la diferite forme de pregătire profe-

sională; 

 Imagine bună și încredere în Primar; 

 Colaborarea Primăriei cu cetațeanul și cu întreaga comuni-

tate;  

 Bună colaborare cu instituțiile locale și județene; 

 Actualizarea periodică a organigramei primăriei; 

 Aplicarea metodologiei de evaluare a performanţelor person-

alului angajat în administraţia publică ce vizează organizarea 

muncii în instituţie; 

 Transparenţă în recrutarea şi în promovarea personalului; 

 Existenţa unui program de contabilitate şi salarii; 

 Existenţa unui cadru legal coerent şi stabil privind liberul ac-

ces la informaţia de interes public şi transparenţa actului ad-

ministrație. 

 Inexistența unor contacte mai restrânse între administrație și 

agenții privați; 

 Numărul mare de schimbări legislative nu permite cunoașterea 

tuturor modificărilor în timp; 

 Resurse financiare insuficiente destinate modernizării şi 

dezvoltării activităţilor instituţiei; 

 Încarcarea cu sarcini suplimentare peste cele prevăzute în fişa 

postului datorită insuficienţei personalului din instituție; 

 Lipsa de interes a cetăţenilor în a se implica activ în procesul de 

luare a deciziei la nivel local; 

 Buget local insuficent pentru realizarea unor investiții; 

 Personal insuficent pentru unele domenii de acvitate din cadrul 

Primăriei. 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Posibilităţi de accesare a unor fonduri externe destinate în 

mod special modernizării administraţiei publice; 

 Dotarea administraţie locale (calculatoare, copiatoare, scan-

ere, birouri etc); 

 Dezvoltarea unor legături puternice între consiliul judeţean şi 

autorităţile locale; 

 Creșterea gradului de descentralizare și autonomie locală; 

 Programe de finanțare pentru dezvoltarea capacității adminis-

trative; 

 Creșterea autonomiei locale în actul administrativ;  

 Dezoltarea unei relații de parteneriat în vederea dezvoltării in-

stituționale. 

 Mediul politic, legislativ şi financiar instabil la nivel naţional; 

 Tendinţa mass-mediei de a reflecta cu precădere şi, de regulă, 

făra a verifica – aspectele negative ale anumitor activităţi din 

administraţie, de cele mai multe ori informaţiile fiind greşit în-

terpretate sau neînţelese; 

 Schimbări legislative prea frecvente pentru a fi asimilate eficient 

 Blocarea accesului la funcțiile publice vacante; 

 Reduceri de personal în sectorul bugetar; 

 Covulsii sociale;  

 Riscul eșecului în finalizarea proiectelor urmărite. 
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POLITICI INTERPRINSE ÎN TERITORIU 

În perioada 2014 – 2020 comuna Unțeni a realizat proiecte de dezvoltarea care au vizat domeniile infrastructurii de drumuri locale, ed-

ucație, utilități publice, administrație publică, mediu……………… 

Nr. 

crt. 
Denumire proiect 

Valoarea 

investiției 

-lei- 

Sursă de 

finanțare 

Stadiul 

proiectului 

1. 

Modernizare drum 

comunal Dc 29, 

comuna Unțeni 

 
Bugetul de 

stat 
Finalizat 

2. 

Modernizare drum 

comunal DC 29, 

Burlești – Unțeni  

 
Bugetul de 

stat 
Finalizat 

3, 

Modernizare drum 

comunal DN 29 

Mânăstireni- Co-

muna Unțeni 

 

Bugetul de 

stat 
Finalizat 
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4. 

“REABILITAREA 

ȘI MODERNI-

ZAREA ȘCOLII 

GIMNAZIALE NR. 

1 UNȚENI, CO-

MUNA UNȚENI, 

JUDEȚUL 

BOTOȘANI” 

 

   

5. 

Achzitie autobas-

culantă cu sărăriță 

și 

   

     

     

     

 



Strategia de dezvoltare a comunei Unțeni, județul Botoșani 

                                                                                  2021-2027 
 

 
143 

 

 



Strategia de dezvoltare a comunei Unțeni, județul Botoșani 

                                                                                  2021-2027 
 

 
144 

 

 



Strategia de dezvoltare a comunei Unțeni, județul Botoșani 

                                                                                  2021-2027 
 

 
145 

 

 



Strategia de dezvoltare a comunei Unțeni, județul Botoșani 

                                                                                  2021-2027 
 

 
146 

 

 



Strategia de dezvoltare a comunei Unțeni, județul Botoșani 

                                                                                  2021-2027 
 

 
147 

 

  



Strategia de dezvoltare a comunei Unțeni, județul Botoșani 

                                                                                  2021-2027 
 

 
148 

 



Strategia de dezvoltare a comunei Unțeni, județul Botoșani 

                                                                                  2021-2027 
 

 
149 

 

 



Strategia de dezvoltare a comunei Unțeni, județul Botoșani 

                                                                                  2021-2027 
 

 
150 

 

 

Capitolul Ⅲ 

PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITAREA PENTRU PERIOADA 2021 – 2027 

 

Portofoliul de proiecte este un set de programe și proiecte care să răspundă la problemele stringente ale comunității, conține indicatorii 

de implementare și se vor realiza în perioada imediat următoare elaborării acestui document. 
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LISTA PROIECTELOR PRIORITARE PENTRU PERIOADA DE DEZVOLTAREA 2021 – 2027 A COMUNEI UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI: 

 Extindere rețea de alimentare cu apă; 

 Înființare rețea de canalizare; 

 Extindere rețea electrică; 

 Extindere rețea de iluminat public în Comuna Unțeni; 

 Amenajarea stațiilor de așteptare călători existente pe raza comunei Unțeni; 

 Înfiintare rețea de gaz în toată Comuna; 

 Modernizare rețea de drumuri stradale de interes local; 

 Lucrări de întreținere și reparații străzi de interes local în comuna Unțeni; 

 Amenajare parc multufuncțional cu locuri de joacă pentru copiii în comuna Unțeni; 

 Promovarea comunei Unțeni și a obiectivelor turistice existente prin crearea și multiplicarea de materiale publicitare, realizarea unui 

film de prezentare și promovare; 

 Reabilitarea căminelor culturale din comuna Unțeni; 

 Construirea unui amfiteatru în Comună; 

 Reabilitarea grădiniță cu program normal din comună; 

 Susținere de cursuri/traininguri de pregătire profesională pe diverse niveluri (inițiere, califiare, recalificare) pentru locuitorii comunei 

Unțeni; 

 Devoltarea și diversificarea infrastructurii și a serviciilor sociale; 

 Extinderea rețea de internet; 

 Finalizarea lucrărilor de construcție și reabilitare a Școlii Gimnaziale nr. 1 Unțeni; 

 Finalizarea lucrărilor de construcție și reabilitare a Școlii Gimnaziale nr. 1 Mânăstireni; 
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 Dotarea unităților de învătământ cu mobilier și aparatură IT; 

 Achizițonarea unui microbuz modern pentru transportul școlar; 

 Amenjarare dispensarului din Comuna Unțeni; 

 Reacutalizare PUG comuna Unțeni; 

 Construire capelă și amenajare ale în cimitirul din….. 

 Crearea evenimentului local ,,Zilele Comunei”; 

 Înființarea unei cantine sociale; 

 Amenajarea panouri de promovare tursitice. 
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FIȘA PROIECTELOR 
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Proiectul nr. 1 Extindere rețea de alimentare cu apă 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
Proiectul îşi propune extinderea reţelei de alimentare cu apă şi înfiinţarea 

reţelei de canalizare. 

JUSTIFICAREA PROIECTULUI 

Extinderea şi crearea infrastructurii tehnico–edilitare; 

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei;  

Accesul populaţiei la infrastructura de utilităţi publice;  

Scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei;  

Un mediu mai curat, mai sănătos. 

STUDII EXISTENTE Idee de proiect 

VALOARE ESTIMATĂ - 

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE 

Buget local /Buget de stat 

Fonduri europene  

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATĂ DE IMPLEMENTARE 2021 - 2027 

 

Proiectul nr. 2 Extinderea rețelei electrice 

DESCRIEREA PROIECTULUI Realizarea lucrărilor de extindere a reţelei de electricitate  

JUSTIFICAREA PROIECTULUI 

Extinderea infrastructurii tehnico – edilitare;  

Accesul populației la infrastructura de utilități; 

Îmbunătățirea condițiilor de viață a populației din comună. 
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STUDII EXISTENTE Idee de proiect 

VALOARE ESTIMATĂ - 

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE 

Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene  

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATĂ DE IMPLEMENTARE 2021 - 2027 

 

Proiectul nr. 3 Extinderea rețelei de iluminat public în comuna Unțeni  

DESCRIEREA PROIECTULUI 
Proiectul își propune extinderea infrastructurii reţelei de iluminat public în 

satele învecinate din  Comuna Unțeni. 

JUSTIFICAREA PROIECTULUI 
Accesul populaţiei la infrastructura de utilităţi publice;  

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei 

STUDII EXISTENTE Idee de proiect 

VALOARE ESTIMATĂ -  

SURSE DE FINANȚARE 

Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene  

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATĂ DE IMPLEMENTARE 2021-2027 
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Proiectul nr. 4 Amenajarea stațiilor de așteptare călători existente pe raza comune Unțeni 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
Prin proiect se doreşte amenajarea staţiilor existente pentru a asigura con-

fortul necesar aşteptării mijloacelor de transport călători. 

JUSTIFICAREA PROIECTULUI 
Crearea condiţiilor de aşteptare a mijloacelor de transport;  

Înfrumuseţarea aspectului comunei. 

STUDII EXISTENTE Idee de proiect 

VALOARE ESTIMATĂ - 

SURSE DE FINANȚARE 

Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene  

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATĂ DE IMPLEMENTARE 2021-2027 

 

Proiectul nr. 5 Înființare rețea de gaz în comună 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
Prin proiect se doreşte înființarea unei rețele de distribuție a gazelor natura-

le în Comuna Unțeni. 

JUSTIFICAREA PROIECTULUI 
Accesul populaţiei la infrastructura de utilităţi publice;  

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei. 

STUDII EXISTENTE Idee de proiect 
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VALOARE ESTIMATĂ - 

SURSE DE FINANȚARE 

Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene  

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATĂ DE IMPLEMENTARE 2021-2027 

 

Proiectul nr. 6 Modernizarea drumurilor lcoale din comuna Unțeni 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
Proiectul prevede executarea lucrărilor de modernizarea a drumurilor lo-

cale din Comuna Unțeni. 

JUSTIFICAREA PROIECTULUI 

Accesul populaţiei la infrastructura de bază;  

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei; 

Îmbuntățirea aspectului general al Comunei Unțeni; 

Creșterea siguranței rutiere;  

Creșterea atractivității comunei pentru desfășurarea activităților economice. 

STUDII EXISTENTE Idee de proiect 

VALOARE ESTIMATĂ -  

SURSE DE FINANȚARE 

Buget local  

Buget de stat 

 Fonduri europene  
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Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATĂ DE IMPLEMENTARE 2021-2027 

  

Proiectul nr. 7 Lucrări de întreținere și reparații străzi  de interes local în comuna Unțeni 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
Proiectul prevede executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii (pietruiri, 

plombări etc.) a reţelei de străzi de interes local. 

JUSTIFICAREA PROIECTULUI 
Accesul populaţiei la infrastructura de baza; 

 Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei. 

STUDII EXISTENTE Idee de proiect 

VALOARE ESTIMATĂ -  

SURSE DE FINANȚARE 

Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene  

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATĂ DE IMPLEMENTARE 2021-2027 

 

Proiectul nr. 8 
Amenajare parc multifuncțional cu locuri de joacă pentru copiii din Co-

muna Unțeni 

DESCRIEREA PROIECTULUI Prin   Prin proiect se doreşte realizarea lucrărilor de amenajare a unui parc cu 
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multiple funcţiuni (amenajare alei, înierbare, plantare arbori, arbuşti, flori, 

construire foişor, scenă în aer liber, loc de joacă pentru copii, amplasare 

bănci, coşuri de gunoi, stâlpi de iluminat). 

JUSTIFICAREA PROIECTULUI 

Accesul populaţiei neîngrădit la infrastructura de bază;  

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei; 

Crearea unei infrastructuri destinată copiilor pentru a se putea juca în sig-

uranță; 

Intărirea relațiilor intersociale pe raza comunei. 

STUDII EXISTENTE Idee de proiect  

VALOARE ESTIMATĂ -  

SURSE DE FINANȚARE 

Buget local  

Buget de stat 

 Fonduri europene  

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATĂ DE IMPLEMENTARE 2021-2027 

 

Proiectul nr. 9 

Promovarea comunei Unțeni și a obiectivelor turistice existente prin 

crearea și multiplicarea de materiale publicitare, realizarea unui film de 

prezentare și promovare 

DESCRIEREA PROIECTULUI Prin proiect se doreşte realizarea şi multiplicarea unor materiale de prezen-
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tare şi promovare a comunei Unteni, a obiectivelor cultural-istorice ex-

istente şi a posibilităţilor pe care le oferă comuna în vederea dezvoltării 

turismului rural. Pe lăngă materialele publicitare se doreşte realizarea unui 

film de prezentare care să înfăţişeze comuna în cele patru anotimpuri, oa-

menii, obiceiurile, obiectivele turistice, posibilităţile de agrement şi de in-

vestiţii. 

JUSTIFICAREA PROIECTULUI 
Promovarea comunei, atragerea de investitori şi turişti, dezvoltarea tur-

ismului rural. 

STUDII EXISTENTE Idee de proiect  

VALOARE ESTIMATĂ - 

SURSE DE FINANȚARE 

Buget local  

Buget de stat 

 Fonduri europene  

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATĂ DE IMPLEMENTARE 2021-2027 

 

Proiectul nr. 10 Reabilitarea Căminelor culturale din Comună 

DESCRIEREA PROIECTULUI Prin proiect se doreşte reabilitarea căminelor culturale din comuna Unțeni. 

JUSTIFICAREA PROIECTULUI 
Crearea unei infrastructuri destinată activităților culturale; 

Îmbunătățirea condițiilor de viață; 
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Crearea unui cadru optim pentru diversificarea, pregătirea și susținerea de 

programe socio-culturale și pentru valorificarea tradițiilor populare în spir-

itul autenticității; 

Crearea unor condiții adecvate pentru realizare de evenimente cu caracter 

cultural și de divertisment pe raza comunei; 

STUDII EXISTENTE Idee de proiect  

VALOARE ESTIMATA - 

SURSE DE FINANTARE 
Buget local/Buget de stat Fonduri europene  

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATA DE IMPLEMENTARE 2021-2027 

 

Proiectul nr. 11 Construirea unui amfiteatru în comuna Unțeni 

DESCRIEREA PROIECTULUI Prin proiect se doreşte construirea unui amfiteatru în comuna Unțeni. 

JUSTIFICAREA PROIECTULUI 

Lipsa unui amfiteatru în Comună; 

Crearea unei infrastructuri destinată activităților culturale; 

Crearea unui cadru optim pentru diversificarea, pregătirea și susținerea de 

programe socio-culturale și pentru valorificarea tradițiilor populare în spir-

itul autenticității; 

Crearea unor condiții adecvate pentru realizare de evenimente cu caracter 

cultural și de divertisment pe raza comunei. 
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STUDII EXISTENTE Idee de proiect  

VALOARE ESTIMATĂ - 

SURSE DE FINANȚARE 
Buget local/Buget de stat Fonduri europene  

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATĂ DE IMPLEMENTARE 
2021-2027 

 

 

Proiectul nr. 12 Reabilitare gradiniță cu program normal în comuna Unțeni 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Prin proiect se doreşte construirea/reabilitarea unui nou local pentru 

funcţionarea grădiniţei, actualul spaţiu fiind impropriu desfăşurării activi-

tăţilor în învăţământul preşcolar. 

JUSTIFICAREA PROIECTULUI 

Crearea condiţiilor optime de desfăşurare a activităţilor învăţământului 

preşcolar; 

Accesul neîngrădit al populaţiei la infrastructura educaţională; 

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei; 

Desfășurarea cursurilor educaționale în parametri optimi; 

Creșterea increderii populației în învățământ și în instituția Primăriei. 

STUDII EXISTENTE Idee de proiect  

VALOARE ESTIMATĂ - 

SURSE DE FINANȚARE Buget local/Buget de stat Fonduri europene  
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Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATĂ DE IMPLEMENTARE 2021-2027 

 

Proiectul nr. 13 
Susținerea de cursuri/traininguri  de pregătire profesională pe diverse 

niveluri (inițiere, calificare, recalificare) pentru locuitorii comunei Unțeni 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Prin proiect se doreşte susținerea de cursuri/traininguri  de pregătire profe-

sională pe diverse niveluri (inițiere, calificare, recalificare) pentru locuitorii 

comunei Unțeni în vederea dobândirii de competențe pentru meserii cerute 

pe piața muncii. 

JUSTIFICAREA PROIECTULUI 
Pentru tinerii din comună care au abandonat școala și pentru persoanele 

fără loc de muncă.  

STUDII EXISTENTE Idee de proiect 

VALOARE ESTIMATA - 

SURSE DE FINANTARE 

Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene  

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATA DE IMPLEMENTARE 2021-2027 
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Proiectul nr. 14 Dezvoltarea și diversificarea infrastructurii și a serviciilor sociale 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
Prin proiect se doreşte dezvoltarea și diversificarea infrastructurii și a ser-

viciilor sociale din comuna Unțeni. 

JUSTIFICAREA PROIECTULUI 

Dezvoltarea de noi servicii in parteneriat cu ONG-uri; 

Realizare de anchete sociale și acordarea de sprijin financiar pentru 

peroanele expuse riscului de sărăcie; 

Acordarea de loturi de teren pentru construire de locuințe. 

STUDII EXISTENTE Idee de proiect 

VALOARE ESTIMATĂ - 

SURSE DE FINANȚARE 

Buget local /Buget de stat 

Fonduri europene  

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATĂ DE IMPLEMENTARE 2021-2027 

 

Proiectul nr. 15 Extinderea rețelei de internet 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Prin proiect se doreşte extinderea rețelei de internet pe toată raza comunei 

Unțeni;  

Existența internetului în cât mai multe gospodării, unități de învățământ, va 

îmbunătăți viața socială din comună. 

JUSTIFICAREA PROIECTULUI Crearea condiţiilor optime de desfăşurare a activităţilor învăţământului 
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preşcolar; 

Accesul neîngrădit al populaţiei la infrastructura educaţională; 

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei; 

Sprijinirea funcționarilor publici pe raza comunei în indeplinirea atribuțiilor 

de serviciu; 

Sprijinirea procesului educațional. 

STUDII EXISTENTE Idee de proiect 

VALOARE ESTIMATĂ - 

SURSE DE FINANȚARE 

Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene  

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATĂ DE IMPLEMENTARE 2021-2027 

 

Proiectul nr. 16 
Dotarea și modernizarea unităților de învățământ cu mobilier și aparatură 

IT 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
Prin proiect se doreşte dotarea și modernizarea unităților de învățământ cu 

mobilier și aparatură IT. 
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JUSTIFICAREA PROIECTULUI 

Necesitatea dotării și modernizării unităților de învățământ vine din 

necesitatea asigurării unui învățământ la standarde europene, precum și 

implicarea autorităților locale  în sprijinirea dezvoltării educației pe raza 

comunei. 

STUDII EXISTENTE Idee de proiect 

VALOARE ESTIMATĂ - 

SURSE DE FINANȚARE 

Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene  

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATĂ DE IMPLEMENTARE 2021-2027 

 

Proiect nr. 17 Achiziționare unui microbuz modern pentru transportul școlar 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
Prin proiect se doreşte achziționare unui microbuz destinat trasportului ele-

vilor pe raza comunei Unțeni. 

JUSTIFICAREA PROIECTULUI 

Pe raza comunei Unțeni există elevi care pe perioada anului școlar fac 

naveta spre și dinspre unitățile de învățământ, neavând nici un mijloc de 

deplasare. 

Scurtarea  timpului necesar spre și dinspre unitățile de învățământ. 

             Reducerea cheltuielilor părinților cu școlarizarea. 
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             Prevenirea abandonului școlar. 

STUDII EXISTENTE Idee de proiect 

VALOARE ESTIMATȘ - 

SURSE DE FINANȚARE 

Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene  

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATĂ DE IMPLEMENTARE 2021-2027 

 

Proiectul nr. 18 Amenajarea dispensarului din Comuna Unțeni 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
Prin proiect se doreşte amenajarea dispensarului din Comuna Unțeni pentru 

acordarea de asistență medicală de specialitate. 

JUSTIFICAREA PROIECTULUI 

Necesitatea dotării și modernizării dispensarului. 

Devoltarea unui sistem de servicii medicale accesibile tuturor cetățenilor din 

comuna Unțeni. 

Îmbunătățirea calității serviciilor de asistență medicală. 

STUDII EXISTENTE Idee de proiect  

VALOARE ESTIMATĂ - 

SURSE DE FINANȚARE 
Buget local /Buget de stat 

Fonduri europene  
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Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATĂ DE IMPLEMENTARE 2021-2027 

 

Proiectul nr. 19 Reactualizare PUG comuna Unțeni 

DESCRIEREA PROIECTULUI Prin proiect se doreşte Reactualizare PUG-ului comunei Unțeni. 

JUSTIFICAREA PROIECTULUI 

Identificare unor soluții de amenajarea a teritoriului comunei Unțeni prin 

care să asigure un grad conform acceptabil și obiective de utilitate publică 

care să satisfacă nevoile în spațiul administrativ. 

STUDII EXISTENTE Idee de proiect  

VALOARE ESTIMATĂ -  

SURSE DE FINANȚARE 

Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATĂ DE IMPLEMENTARE 2021-2027 

  

Proiectul nr. 20 Construirea capelă și amenajare alei în cimitirul din…… 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
Prin proiect se doreşte proiectarea și construirea unei capele și amenajarea 

aleilor din cimitirul….. 

JUSTIFICAREA PROIECTULUI Inexistența unei capele mortuare în comună.  
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Amenajarea și modernizarea cimitirului comunal. 

STUDII EXISTENTE Idee de proiect 

VALOARE ESTIMATĂ - 

SURSE DE FINANȚARE 

Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene  

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATĂ DE IMPLEMENTARE 2021-2027 

 

Proiectul nr. 21 Crearea evenimentului local ,, Zilele Comunei” 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
Prin proiect se dorește crearea și organizare evenimenului local ,,Zilele 

Comunei”. 

JUSTIFICAREA PROIECTULUI 
Promovarea comunei, a obiectivelor turistice,  o obiectivelor cultural-

artistice și a resurselor pe care comuna le deține. 

STUDII EXISTENTE Idee de proiect  

VALOARE ESTIMATȘ - 

SURSE DE FINANȚARE 

Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene  

Alte surse disponibile 
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PERIOADA ESTIMATĂ DE IMPLEMENTARE 2021-2027 

 

Proiectul nr. 22 Înființarea unei cantine sociale 

DESCRIEREA PROIECTULUI Construirea, amenajarea și dotarea unei cantine sociale. 

JUSTIFICAREA PROIECTULUI 
Inexistența unei cantine sociale în Comună. 

Necesitatea ei datorită unui număr mare de asistați sociali.  

STUDII EXISTENTE Idee de proiect  

VALOARE ESTIMATĂ - 

SURSE DE FINANȚARE 

Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene  

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATĂ DE IMPLEMENTARE 2021-2027 

 

Proiectul nr. 23 Amenajarea de panouri de promovare turistică 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Prin acest proiect administrația publică locală dorește să achizitioneze 

panouri care să conțină informații despre comuna Unțeni, obiective turis-

tice, alimentație publică, căi de acces. 

JUSTIFICAREA PROIECTULUI Lipsa panourilor de informare turistică.  

STUDII EXISTENTE Idee de proiect  
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VALOARE ESTIMATĂ - 

SURSE DE FINANȚARE 

Buget local /Buget de stat 

Fonduri europene  

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATĂ DE IMPLEMENTARE 2021-2027 

 

Proiectul nr. 24 Construire centru civic în Comuna Unțeni 

DESCRIEREA PROIECTULUI Amenajare de spații de recreere. 

JUSTIFICAREA PROIECTULUI 

Îmbunătățirea mediului înconjurător; 

Îmbunătățirea imaginii comunei; 

Dezvoltarea și modernizarea spațiilor verzi. 

STUDII EXISTENTE Idee de proiect 

VALOARE ESTIMATĂ - 

SURSE DE FINANȚARE 

Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene  

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATĂ DE IMPLEMENTARE 2021-2027 
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CAPITOLUL Ⅳ 

 STABILIREA PLANULUI DE ACȚIUNE 

Planul de acțiune este o planificare reală pe termen mediu și lung pentru a realiza obiectivele generale stabilite în strategie. Toate 

măsurile se concretizează în Planul Local de Acțiune prin programe și proiecte. 

În acest punct al procesului vor fi selectate: 

 Axe prioritare propuse; 

 Se vor determina cele mai portivite domenii de intervenție pentru atingerea lor; 

 Grupurile de interes necesare pentru implementare; 

 Se vor stabili atribuțiile, responsabilitățile și perioada de realizare a operațiunilor formulate. 

VALIDAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI UNȚENI 

Pentru a fi eficace, procesul de planificare stretegică trebuie să fie: 

 Cuprinzător; 

 Interactiv; 

 Integrator; 

 Repetabil. 

Vor fi consultați repezentanți ai: 

 Administrației publice locale; 
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 Formațiunilor politice; 

 Societăți civile; 

 Instituțiilor; 

 Mass-media; 

În cadrul consultării se pune un mare accent pe rolul cetățeanului văzut ca partener în luarea deciziilor la nivelul comunităților, mai 

ales că în elaborarea strategiei se pleacă de la nevoile cetățenilor. 

Această etapă este deosebit de importantă în conștientizarea aleșilor locali privind necesitatea creării și menținerii parteneriatelor lo-

cale în scopul elaborării și implementării cu succes a strategiilor de dezvoltare locală. 

Prin parteneriate eficente, cetățenii se simt cu adevărat reprezentați, iar propunerile lor se pot materializa în acțiuni concrete. 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI UNȚENI 

Documentul strategic constituie atât un document definitoriu pentru activitatea Consiliului Local Unțeni în perioada 2021-2027, cât și 

un document orientativ pentru ceilalţi actori publici și privați din comună,  inclusiv pentru a oferi cetăţenilor comunei o imagine asupra di-

recţiei spre care se orientează Comuna Unțeni. 

 Implementarea și monitorizarea proiectelor din strategie va intra sub apanajul Grupului Strategic de Monitorizare a Implementării 

Strategiei de Dezvoltare, implicând o persoană responsabilă, desemnată drept coordonator implementare strategie. 

Monitorizarea implementării strategiei se va realiza pe baza indicatorilor intermediari stabiliți pentru fiecare obiectiv strategic. 

În cadrul procesului de stabilire a priorităţilor, echipa de implementare va avea în vedere principalele disfuncționalități și nevoi ale co-

munității, perspectivele și potențialul de dezvoltare pentru fiecare domeniu identificat. 

Procesul de monitorizare şi evaluare a Strategiei, activitatea de monitorizare reprezintă o etapă esenţială a procesului de planificare 

strategică întrucât permite compararea intermediară pe bază de date între obiectivele şi activităţile implementate şi rezultatele intermediare 
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atinse. Un proces eficient de monitorizare contribuie la procesul de planificare strategică per ansamblu, inclusiv prin indicarea unor componen-

te strategice care au nevoie de ajustări semnificative, cu probleme sau care, din contră, performează şi au nevoie de investiţii suplimentare. 

Demersul de planificare strategică trebuie să ia în considerare necesitatea unui proces de evaluare, coerenţa programelor şi rezultatele 

vizate. Evaluarea trebuie să se bazeze pe elemente structurale serioase şi să fie realizată de grupuri specializate pe domenii de interes. Efortul 

de evaluare trebuie să țină seama de caracteristicile comunităţii din judeţul Iaşi şi să aibă un caracter permanent (care să includă şi monitor-

izare nu doar evaluări finale).  

Având în vedere perioada de 7 ani de planificare strategică pentru comuna Unțeni, se impune efectuarea unor analize intermediare, care 

să indice în ce măsură operaţiunile programului se desfăşoară conform programării şi la timp, precum revizuirea programului în cazul identi-

ficării unor disfuncţionalităţi. 

Principalele atribuţii ale controlului şi monitorizării unui proiect/strategie sunt următoarele:  

 Urmărirea realizării activităţilor şi a bugetului, în conformitate cu previziunile proiectului; 

 Analizarea şi urmărirea performanţelor proiectului; 

 Replanificarea activităţilor proiectului conform unui scenariu dinamic, în funcţie de necesităţile identificate la un moment dat;  

 Transmiterea obiectivelor proiectului.  

Metodologia de implementare şi control a Strategiei va ţine seama şi de aspecte manageriale orizontale, cum ar fi asigurarea unui man-

agement eficient al timpului pentru activităţi şi proiecte, monitorizare riscurilor de natură financiară sau legate de procesele de achiziţii publice 

şi, nu în ultimul rând, utilizarea unor mijloace moderne de management al resurselor umane pentru asigurarea unui personal adecvat obiective-

lor şi activităţilor implementate. 

În cadrul acestei metodologii, evaluarea demersului de realizare a strategiei reprezintă un factor important, necesar pentru remedierea 

unor eventuale probleme de management sau de coerenţă în derularea activităţilor Strategiei. Prin instrumentul evaluării se apreciază dacă 

obiectivul iniţial a fost atins în perioada de implementare, în intervalul de timp şi bugetul alocat. Vor fi utilizate mai multe metode de evaluare, 
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de la evaluarea ex-ante pentru asigurarea resurselor adecvate pentru implementare şi un plan de management eficient, la evaluarea ex-post 

pentru facilitarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite în faza de planificare strategică, analiza rezultatelor obţinute şi identificarea 

impactului implementării proiectelor.  

Procedurile de evaluare internă a Strategiei vor urmări gradul de îndeplinire a obiectivelor şi rezultatelor proiectului prin analiza 

îndeplinirii obiectivelor şi rezultatelor aşteptate pentru fiecare dintre activităţi. 

CAPITOLUL Ⅴ  

OBIECTIVELE GENERALE ȘI OBIECTIVELE SPECIFICE A DIRECȚIILOR STRATEGICE 

 

 

 



Strategia de dezvoltare a comunei Unțeni, județul Botoșani 

                                                                                  2021-2027 
 

 
176 

 

Obiective strategice de dezvoltare: 

 

Obiectivul strategic poate fi definit ca: O declarație clară, 

încadrată temporal, privind impactul politicilor care au scopul de a 

sprijini realizarea viziunii instituției și care este fezabil să fie obținut 

pe durata Planului Strategic Instituțional. 

1. Îmbunătățirea și extinderea infrastructurii de transport și 

utilități pentru creșterea vieții locuitorilor și accesul tuturor 

localnicilor la infrastructură (apă, canalizare, energie elec-

trică etc.). 

2. Reactualizarea Planului Urbanistic General. 

3. Dezvoltarea infrastructurii de învățământ și cultură, acces la sistemul educațional, punerea în valoare a valorilor istorice existente pe 

teritoriul comunei și organizare de evenimente culturale. 

4. Dezoltarea economică a comunei, promovarea unei agriculturi moderne aliniată principiilor economiei de piață ce va gerenera 

creșterea nivelului de trai al populației. 

5. Asigurarea condițiilor pentru acordarea de asistență medicală locuitorilor comunei. 

6. Dezvoltarea unei politici de resuse umane moderne  menite sa stimuleze forța de muncă și să faciliteze integrarea tinerilor în viața so-

cială, să creeze locuri de muncă, să îmbunătățească asistența medicală. 

7. Îmbunătățirea calității mediului înconjurător prin investiții în protejarea comunității de riscurile naturale, activități cu privire la 

conștientizarea locuitorilor cu privire la importanța pe care o are mediul înconjurător curat în menținerea sănătății. 
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8. Promovarea tursimului.  

9. Crearea unui cadru adecvat pentru informarea cetățenilor.  

10. Îmbunătățirea relației dintre cetățeni și autorități. 

 

Obiective specifice de dezvoltare: 

 

 Reabilitarea/modernizarea întegii infrastructuri tehnico-

edilitare și a rețelelor de utilități publice la nivelul întregii co-

mune; 

 Dezvoltarea infrastructurii socio-sanitare la nivelul comunei; 

 Reabilitarea/crearea de trotuare la nivelul întegii comune; 

 Relizarea rețelei de canalizare și a stației de epurare; 

 Îmbunătățirea dotărilor din unitățile de învătământ existente; 

 Eliminarea abandonului școlar la vârste fragede; 

 Sprijinirea și dezvoltarea de programe pentru menținerea ele-

vilor în educație; 

 Dezvoltarea de activități economice care să conducă la crearea de surse de venituri; 

 Promovarea de programe de pregătire profesională în domeniul agriol, silvic sau alimentar; 

 Îmbunătățirea și încurajarea afacerilor în Comuna Unțeni; 

 Creșterea nivelului de viață a locuitorilor comunei prin încurajarea dezvoltării activităților alternative; 
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 Declanșarea unor campanii pentru încurajarea și convingerea tinerilor să se întoarcă în localitate; 

 Politici de marketing eficente în domeniul agriculturii; 

 Facilitarea accesului la surse de energie; 

 Promovarea unor măsuri active pentru stimularea forței de muncă; 

 Dezvoltarea de noi calificări și meserii meșteșugăreși care să corespundă evoluției economice din zonă; 

 Sprijinirea membrilor familiilor dependente de serviciile de asistență socială; 

 Menținerea și integrarea tinerilor în viața socială și economică a comunei; 

 Susținerea unor campanii de informare a cetățenilor cu privire la importanța protejării mediului înconjurător; 

 Protejarea și îmbunătățirea calității mediului; 

 Amenajarea unor spații pentru petrecerea timpului liber; 

 Punerea în valoare a patrimoniului cultural; 

 Promovarea sărbătorii legale a comunei Unțeni; 

 Valorificarea tradițiilor, obiceurilor locale și atragerea tinerilor în acțiuni de permanitizare a acestora; 

 Amenajarea parcurilor de joacă pentru copii; 

 Valorificarea resurselor naturale ale comunei; 

 Actualizarea și completarea colecțiilor din bibliotecă; 

 Îmbunătățirea managementului calității; 

 Încurajarea actorilor de la nivel local de a lucra împreună cu reprezentanții altor localități; 

 Investiții de renovare, modernizare și utlilarea căminelor. 
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Tehnici şi metode de monitorizare a implementării Strategiei de dezvoltare a comunei Unțeni 

De multe ori se consumă energii uriașe cu elaborarea strategiilor neglijându-se implementarea lor. Dar succesul unei strategii depinde 

în mod direct de capacitatea de implementare a ei de către comunitate. 

În faza de implementare se înâlnesc o serie de rezistențe sau de pierdici reale. Ele se țin deopotrivă de factori financiari, organizaționali 

și mai ales, de mentalitatea celor care urmează să suporte schimbările propuse 

de strategia implementară. 

Etapa de implementare, monitorizare şi control reprezintă sistemul de 

realizare a proiectelor, programelor şi politicilor prevăzute în strategie şi de 

colectare şi raportare a informaţiilor asupra defăşurării proiectelor şi asupra 

succesului şi impactului acestora asupra dezvoltării comunităţii. 

Scopul monitorizării şi evaluării implementării strategiei: 

► evaluarea atingerii obiectivelor în timp util şi în bu-

getul alocat; 

► constatarea durabilităţii proiectelor implementate. 

Succesul realizării unei strategii depinde în mare măsură de participarea 

tuturor actorilor locali la  procesul de implementare şi monitorizare a acesteia. 

  În procesul implementării prezentei strategii vor fi implicaţi mai mulţi actori, fiecare urmând responsabilităţi bine determinate, 

îndeplinind rolul de implementator sau de control al proiectelor planificate. 

În plan instituţional principalii actori locali ai implementării strategiei vor fi: 

► administraţia locală (Consiliul Local, Primarul, Primăria); 
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► agenţii economici; 

► societatea civilă; 

► locuitorii comunităţii; 

► structuri externe (instituţii judeţene). 

          În vederea atingerii rezultatelor așteptate prin implementarea Strategiei, se va face o estimare a resurselor financiare care urmează a fi 

alocate. 

 Implementarea unei strategii de dezvoltare locală se poate finanța din următoarele surse; 

 bugetul de stat; 

 bugetul local; 

 fonduri externe – programe bilaterale, fonduri nerambursabile și fonduri rambursabile, în condițiile legii; 

 donații, sponsorizării sau  alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate; 

 alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare. 

 Implementarea măsurilor și acțiunilor stabilite în cadrul strategiei presupune un proces de planificare judicioasă bazată pe obiec-

tivele și nevoile locale dar, mai ales, pe resursele materiale, financiare și umane disponibile.  

 Programele și măsurile concrete ce se înscriu în cadrul larg al strategiei, vizează elaborarea de planuri de acțiune, care pot fi re-

vizuite anual. 

          În aceste condiții, monitorizarea și evaluarea măsurilor asumate reprezintă o activitatea de maximă importanță care permite analiza im-

pactului politicilor adoptate și redefinirea priorităților, în funcție de realitățile decelate și evoluția nevoilor sociale. 

          Etapa de implementare, monitorizare şi control cuprinde în principal 5 etape: 

Adoptarea. În cadrul acestei etape strategia va fi supusă dezbaterilor publice. În urma dezbaterilor se vor opera recomandările primite şi 

strategia va fi înaintată Consiliului Local în vederea aprobării. 
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Implementarea. În cadrul acestei etape se vor realiza acţiunile, activităţile, măsurile şi proiectele concrete de implementare. Fiecare proiect va 

conţine obiective stricte, planul activităţilor necesare, perioada de desfăşurare, persoanele responsabile în proiect şi partenerii implicaţi în 

realizarea proiectului, sursele de finanţare. 

Monitorizare. Echipa de implementare va evalua aspecte, precum: activităţi, rezultate, buget, patrimoniu, performanţele personalului angajat şi 

implicit a autorităţii locale (organizaţia în sine), ipotezele formulate iniţial. 

Monitorizarea se va realiza pe trei niveluri: 

 monitorizarea generală – se va realiza de către instituția care generează procesul de planificare (de obicei Consilul Local); 

 monitorizarea sectorială – se va realiza de către persoanele desemnate ca lideri de grup tematic sau de un serviciu specializat (cu 

competențe în domeniu) din cadrul primăriei; 

 monitorizarea la nivel de proiecte de dezvoltare – se va realiza de către coordonatorii echipelor de implementare a proiectelor 

desemnați la nivelul comunității. 

Monitorizarea va avea un caracter periodic și obligatoriu și va presupune întocmirea de rapoarte periodice privind gradul de 

îndeplinire a obiectivelor generale și specifice. 

Procesul de monitorizare trebuie sa furnizeze înformații credibile și utile, permițând încorporarea de lecții învățate și bune prectici în 

viitorul proces de planificare. 

Monitorizarea se va efectua pe categorii: activitatea, informaţia necesară, colectarea informaţiei, modul în care a fost folosită 

informaţia, ritmicitatea folosirii informaţiei, persoana care a cules informaţia. 

Monitorizarea implementării proiectelor se va efectua prin intermediul indicatorilor stabiliţi iniţial. În cazul înregistrării unor devieri în 

procesul de implementare se vor lua măsuri de corectare. 

Monitorizarea implementării se va realiza de o structură de evaluare care va avea în componenţă reprezentanţii tuturor factorilor 

implicaţi în dezvoltare. 
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Structura aparatului de monitorizare va fi următoarea: 

 comitet de coordonare pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea strategiei; 

 comisii organizate pe direcţii de dezvoltare; 

 secretariat. 

Responsabilităţile de bază sunt: 

 planificarea implementării acţiunilor; 

  elaborarea şi promovarea deciziilor privind acţiunile de implementare; 

  coordonarea activităţilor de implementare a acţiunilor şi proiectelor; 

  coordonarea activităţilor de atragere a surselor financiare în scopul realizării problemelor identificate; 

  monitorizarea implementării; 

 elaborarea rapoartelor şi prezentarea lor către consiliul local; 

 acordarea consultanţei tehnice şi consultative în toate domeniile; 

  elaborarea şi dezbaterea proiectelor prioritare; 

  elaborarea şi iniţierea modificărilor în strategie; 

  elaborarea studiilor şi proiectelor de dezvoltare. 

Evaluarea implementării strategiei 

 Se vor analiza indicatorii de implementare. Fiecare proiect stabilit va avea anumiţi indicatori de implementare şi, în funcţie de 

complexitatea unui proiect, se vor efectua evaluări intermediare, pe faze de implementare. 

Analiza impactului 

 Această analiză apreciază dacă proiectul răspunde politicilor formulate, modul cum influenţează criteriile de performanţă privind 

dezvoltarea eficientă a localităţii. Se vor efectua studii de impact de specialitate înaintea începerii unui proiect sau la o anume perioadă de timp 
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după finalizarea proiectului. 

Etapa de implementare, monitorizare şi evaluare oferă atât permanent, cât şi periodic un raport asupra stadiului de implementare a 

proiectelor. 

Pentru monitorizarea obiectivelor principale ale Strategiei este necesară parcurgerea următoarelor etape:  

 Identificarea obiectivului/obiectivelor generale ale Strategiei (aşa cum au fost ele menţionate şi asumate prin Strategie); 

 Definirea indicatorilor ce cuantifică atingerea obiectivelor (din Planul de Monitorizare);  

 Estimarea datei la care se consideră îndeplinite obiectivele; 

 Identificarea datei la care se realizează monitorizarea;  

 Stabilirea procentului de realizare a obiectivelor la data monitorizării;  

 Identificarea potenţialelor variaţii faţă de reperele stabilite iniţial (dacă este cazul);  

 Prezentarea justificărilor şi a observaţiilor (dacă este cazul); 

 Redactarea raportului de monitorizare la data realizării controlului. 

 Trimiterea raportului spre validare către managerul de proiect (conform structurii de monitorizare a strategiei); 

 Stabilirea strategiilor de acţiune manageriale şi de remediere a factorilor perturbatori (dacă este cazul). Monitorizarea activităţilor 

Strategiei porneşte de la identificarea următoarelor puncte pentru fiecare dintre activităţile principale/proiectele Strategiei: 

 Perioada de desfăşurare;  

 Legăturile şi constrângerile existente între unele activităţi;  

 Încărcarea cu resurse;  

 Încadrarea în bugetul alocat.  

Pentru fiecare activitate se poate calcula modul de progres al acesteia, precum şi întârzierile în raport cu graficul iniţial al Strategiei. 
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  Monitorizarea rezultatelor în etapa de implementare a Strategiei trebuie să se realizeze în paralel cu monitorizarea, întrucât rezultatele 

cuantifică în mod direct activităţile.  

CAPITOLUL Ⅵ 

CONCLUZII 

Strategia de dezvoltare a comunei Unțeni pe perioada 2021-2027 va folosi 

drept suport la dezvoltarea durabilă a comunei prin realizarea planului de dez-

voltare care vizează creșterea calității vieții, un element indispensabil pentru ex-

isteța viitoare a comunei. 

Dezvoltarea Comunei Unțeni nu reprezintă doar o problemă a autorității 

publice locale, ci ține și de voința și capacitatea comunității locale de a se impli-

ca activ și constant în realizarea obiectivelor strategice și de a avea o atitudine 

pozitivă la tot ceea ce este nou. 

Comuna Unțeni se confruntă cu diverse probleme specifice unei comune 

aflată intr-o continuă dezvoltare. Autoritățile locale trebuie să-și asume cu 

adevărat rolul de coordonator al procesului de transformare, valorificând opor-

tunitățile pe care le are în comparație cu alți competitori și anume: tradiții, activ-

ități culturale, cultura istorică, administrație etc. 

Realizarea obiectivelor propuse este în strânsă legătură cu sursele de finanțare nerambursabile care pot fi atrase, deoarece bugetul lo-

cal nu are capacitatatea să susțină realizarea obiectivelor în totalitate, dar se poate beneficia și de oportunitățile financiare oferite de Uninunea 

Europeană. 
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Obiectivul principal al Comunei Unțeni este acela de a îmbunătăți nivelul de trai al populației din comună, de a crea cât mai multe lo-

curi de muncă, de a atrage posibili investitori etc. 

Un alt obiectiv important pentru comună este de a finaliza toate lucrările aflate în plină desfășurare, de a moderniza comuna pentru a o 

aduce la un standard mai ridicat, pentru a dezvolta turismul din comună și agricultura, tradițiile culturale etc. 

În conculzie toate aceste obiective se pot realiza doar cu spriijnul populației și a administrației locale și se va adapta la nevoile și nece-

sitățile cetățenilor ori de câte ori va fi nevoie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


