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Context 
 

Recesiunea economică instalată la nivel mondial începând cu anul 

2007, a avut un impact considerabil negativ asupra ţărilor membre 

Uniunii Europene, fapt ce a condus la diminuarea efectelor benefice 

generate de implementarea Strategiei Lisabona privind creşterea 

economică şi crearea de noi locuri de muncă. Astfel, în anul 2010 

Consiliul European a adoptat Strategia Europa 2020, în vederea 

combaterii efectelor negative ale crizei financiare. 

 

Europa 2020 reprezintă strategia UE de creștere economică cu scopul 

de a propulsa Europa și are drept obiectiv general transformarea 

Uniunii Europene într-o economie inteligentă, ecologică și favorabilă 

incluziunii, pentru a oferi un nivel ridicat al ocupării forței de muncă, 

al productivității și pentru a asigura coeziunea economică, socială și 

teritorială.  

  

Strategia Europa 2020 propune trei priorități care se susțin reciproc: 

 creștere inteligentă - dezvoltarea unei economii bazate pe 

cunoaștere și inovare; 

 creștere durabilă - promovarea unei economii mai eficiente din 

punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai 

competitive; 

 creștere favorabilă incluziunii - promovarea unei economii cu 

o rată ridicată a ocupării forței de muncă, care să asigure 

coeziunea socială și teritorială. 

 

În acest context s-a impus armonizarea politicilor naționale cu cele 

europene în toate domeniile, inclusiv în direcția dezvoltării durabile, 

având rolul de a diminua discrepanțele și decalajele de dezvoltare 

existente între țările membre UE. 

 

Conform Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României 

Orizonturi 2010-2020-2030 s-au stabilit următoarele obiective 

strategice pe termen scurt, mediu și lung: 

 Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor și practicilor 

dezvoltării durabile în ansamblul programelor și politicilor 

publice ale României ca stat membru al UE; 

 Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al țărilor Uniunii 

Europene la principalii indicatori ai dezvoltării durabile; 

 Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul 

mediu din acel an al țărilor UE din punctul de vedere al 

indicatorilor dezvoltării durabile. 
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Cu toate progresele notabile realizate în ultimii ani, România are încă 

o economie ineficientă, bazată pe consumul excesiv de resurse, o 

societate lipsită de coeziunea necesară înfăptuirii unei viziuni 

împărtășite și un capital natural minat de riscurile unor deteriorări 

ireversibile. 

 

Mediul rural românesc se confruntă cu insuficiența locurilor de 

muncă, existența unei infrastructurii deficitare precum și prezența 

fenomenului de îmbătrânire a populației. În acest sens, la nivelul 

comunei Unțeni este necesară realizarea unei strategii armonizate cu 

politicile trasate la nivel european şi naţional ţinând cont evident de 

specificul teritorial şi de resursele existente la nivel local (condiţii 

naturale favorabile şi rezerve semnificative de teren liber, grad de 

fertilitate ridicat al solurilor, existenţa unei forţe de muncă 

semnificative şi relativ ieftine, potențial de dezvoltare a 

agroturismului) în vederea reducerii disparităților de ordin social și 

economic existente în prezent între mediul rural și cel urban. 

 

Dezvoltare rurală durabilă 

 

Spațiul rural din țara noastră deține numeroase resurse naturale, 

energetice și antropice care pot fi antrenate pe piețele interne și 

externe și care pot aduce prosperitate economică la nivel local, 

regional și național. 

 

Cadrul naţional strategic pune accent pe dezvoltarea rurală durabilă, 

ca factor al creşterii economice sustenabile, care presupune o 

economie rurală puternică, edificată pe o infrastructură rurală 

modernă, o echipare tehnică adecvată a teritoriului rural al 

localităţilor şi locuinţelor rurale prin folosirea resurselor naturale 

locale (din mediul rural), protecţia mediului şi a peisajului şi, ca efect 

al acestora, atingerea unui standard acceptabil de viaţă rurală prin 

atenuarea şi restrângerea sărăciei severe din spaţiul rural. 

 

Dezvoltarea rurală durabilă a comunei Unțeni impune o serie de 

acțiuni ce vizează diversificarea economică, accesul la servicii sociale 

de calitate, protecția mediului, reabilitarea și modernizarea 

infrastructurii rutiere înființarea, reabilitarea și modernizarea 

infrastructurii tehnico-edilitare în vederea îmbunătățirii condițiilor de 

viață și creării premiselor de dezvoltare economică. 

 

Dezvoltarea durabilă implică o valorificare a resurselor, menținerea și 

păstrarea identității culturale, dezvoltarea activităților turistice în 

mediul rural astfel încât comunitatea locală să poată prospera prin 

utilizarea potențialului local reprezentat de materia primă și de cadrul 

natural. 

 

În acest context se impune existența unei viziuni strategice care să 

cuprindă direcțiile de dezvoltare a comunei Unțeni, exprimând o 

abordare integrată a problemelor cu care se confruntă comunitatea și 

care să prezinte aspirațiile de dezvoltare ale acesteia, bazat pe 

potențialul local de dezvoltare. Elaborarea unei strategii de dezvoltare 

locală reprezintă o condiție esențială pentru asigurarea unei 
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dezvoltări locale armonioase dar și pentru a combate disparitățile de 

dezvoltare între mediul rural și cel urban din România. 

 

Prezenta Strategie, de o importanță majoră pentru dezvoltarea pe 

termen mediu și lung a comunei, propune modalități concrete pentru 

trecerea, într-un interval de timp rezonabil și realist, la un nou model 

de dezvoltare durabilă, orientat spre îmbunătățirea continuă a calității 

vieții oamenilor și a relațiilor dintre ei în armonie cu mediul natural. 

 

Strategia de dezvoltare locală a fost elaborată pornind de la 

problemele cu care se confruntă localitatea corelat cu obiectivele și 

planurile strategice elaborate la nivel regional, național și european 

astfel încât, în orizontul de timp 2020, comuna Unțeni să se alinieze la 

obiectivele de dezvoltare durabilă de la nivelul Uniunii Europene.  
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Cadrul elaborării strategiei de 
dezvoltare locală 
 

În vederea accesării fondurilor europene acordate României pentru 

perioada 2014 – 2020 este necesar ca administrațiile publice să 

dispună de o strategie locală de dezvoltare care să înglobeze politicile 

publice de dezvoltare durabilă și să contribuie la reducerea 

disparităților de ordin structural, economic și social dintre regiuni și 

statele membre. 

 

Cadrul elaborării prezentei strategii este definit de Strategia Europa 

2020, care propune o nouă viziune pentru evoluţia economiei 

Europei, aceea a unei creşteri inteligente, sustenabile şi favorabile 

incluziunii, bazată pe cunoaştere şi inovare, mai eficiente din punct de 

vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive, cu o 

rată ridicată a ocupării forţei de muncă, care să asigure coeziunea 

socială şi teritorială.  

 

Astfel, prezentul document programatic stabilește un mod de 

abordare structurat și coerent al activităților pe care autoritățile 

administrației publice locale trebuie să le inițieze și implementeze în 

vederea atingerii performanţelor impuse de Uniunea Europeană şi de 

strategia naţională privind dezvoltarea durabilă. pentru trecerea, într-

un interval de timp rezonabil şi realist, la modelul de dezvoltare 

generator de valoare adăugată înaltă, orientat spre îmbunătăţirea 

continuă a calităţii vieţii oamenilor şi a relaţiilor dintre ei în armonie 

cu mediul natural. 

  

Scopul strategiei 

 

Strategia locală de dezvoltare durabilă a comunei Unțeni are drept 

obiectiv trasarea și stabilirea priorităților investiționale în acord cu 

viziunea populației și administrației publice locale în vederea 

îmbunătăţirii situaţiei socio-economice existente. 

 

De asemenea, acest document oferă un real suport pentru atragerea 

și gestionarea eficientă a fondurilor nerambursabile europene alocate 

pentru perioada 2014 -2020 și se bazează pe o planificare eficientă a 

resurselor ce vizează crearea unui mediu de afaceri propice creşterii 

economice, creșterii bunăstării și a nivelului de trai al locuitorilor. 
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Metodologia de elaborare a strategiei 
 

Întocmirea strategiei de dezvoltare locală a comunei Unțeni 2014-

2020 s-a bazat pe o metodologie riguroasă, realizându-se o analiză a 

coordonatelor socio-economice la nivel european, național și la 

nivelul comunității vizate, urmărindu-se eficacitatea administrației 

locale în întreprinderea acțiunilor necesare dezvoltării durabile a 

comunei Unțeni cât și implicarea comunităţii în luarea marilor decizii 

care o privesc.  

 

Elaborarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a comunei 

Unțeni, se încadrează în standardul cerințelor impuse de Uniunea 

Europeană, respectând criterii precum: eficacitatea, consecvența şi 

coerența, relevanța, eficiența, sustenabilitatea, pragmatismul şi 

aranjamentele de management şi monitorizare. 

 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Unțeni a fost elaborată în 

conformitate cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a 

României Orizonturi 2013-2020-2030, Acordul de parteneriat 2014-

2020 dintre România și Uniunea Europeană, politicile Uniunii 

Europene. 

 

De asemenea, procesul de realizare a strategiei de dezvoltare locală s-

a bazat pe principii şi abordări care subliniază valorile democratice 

legate de participarea activă a comunităţilor şi cetăţenilor în procesul 

de elaborare a politicilor publice, a documentelor strategice, fiind 

astfel asigurată coeziunea economică şi socială. 

 

Astfel, strategia de dezvoltare locală s-a realizat cu sprijinul și 

contribuția comunității, a angajaților din instituțiile publice locale, 

compartimentelor de specialitate de la nivelul administraţiei publice 

locale prin intermediul consultărilor și întâlnirilor de lucru. 

 

Structural, Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Unțeni, prezintă 

patru capitole principale, după cum urmează:  

 Evaluarea situației existente  

 Analiza SWOT  

 Planul Strategic de dezvoltare  

 Implementare și monitorizare strategie  

 

Evaluarea situației existente 

 

În această etapă au fost interpretate cele mai recente date statistice în 

vederea realizării unei analize complexe a comunei Unțeni din punct 

de vedere al dezvoltării economice și sociale. Informaţiile analizate în 

această etapă, au format setul de date şi informaţii necesar realizării 

fazei de analiză şi diagnostic a situației existente.  
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Principalele puncte analizate au fost datele economice, demografice, 

infrastructura, mediul, resursele umane, cultura și tradițiile, sănătatea, 

educația, mediul și administrația publică locală. 

 

Analiza SWOT 

 

Această etapă a avut drept scop realizarea, pe baza informaţiilor 

colectate în etapa anterioară, a diagnosticului socio-economic al 

comunei Unțeni. Evaluarea aspectelor favorabile şi nefavorabile, 

precum şi a oportunităţilor şi ameninţărilor asupra dezvoltării 

comunității locale a fost transpusă în cadrul Analizei SWOT. 

 

Planul strategic de dezvoltare 

 

Pe baza resurselor existente şi potenţiale, a posibilităţilor de 

valorificare a oportunităţilor identificate şi de prevenire a 

ameninţărilor, a fost elaborată viziunea strategică de dezvoltare, au 

fost stabilite obiectivele strategice şi a fost trasat planul de acțiuni 

aferent obiectivelor stabilite. 

 

 

 

 

Stabilirea viziunii şi a obiectivelor strategice au fost realizate în 

concordanţă cu politicile şi direcţiile generale adoptate de principalele 

documente strategice regionale, naţionale şi europene. 

 

Implementare și monitorizare strategie 

 

Acest capitol cuprinde instrumentele, metodele şi condiţiile cu 

ajutorul cărora se va asigura o implementare eficientă a obiectivelor 

strategice propuse a fi atinse la nivelul comunei Unțeni. De asemenea, 

sunt menţionate măsuri ce pot fi adoptate pentru prevenirea 

eventualelor obstacole ce pot interveni pe parcursul implementării 

strategiei.  
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Localizare și teritoriu 
 

Comuna Unțeni este localizată în regiunea de dezvoltare Nord-Est și 

este situată în partea de est a județului Botoșani. Este formată din 

cinci sate: Mînăstireni, Burla, Unțeni, Soroceni și Burlești. 

 

Din punct de vedere administrativ, comuna Unțeni are următorii 

vecini: 

 la nord: comuna Ungureni; 

 la est: comuna Gorbănești; 

 la sud: comuna Stăuceni; 

 la vest: comunele Răchiți și Nicșeni. 

 

Forma teritoriului comunei este alungită, orientată de la nord-vest, la 

sud-est, lungimea maximă a comunei fiind de 25 km iar lățimea 

maximă de 3 km. 

 

Suprafața totală a comunei Unțeni este de 6.423 ha, din care teren 

intravilan 518,6 ha și teren extravilan 5.904,4 ha, situându-se pe locul 

27 ca și suprafață din cele 71 de comune existente în județul 

Botoșani. Cea mai mare parte din teritoriul administrativ al comunei 

este acoperit de suprafețe agricole (5.554 ha), acestea reprezentând 

86% din suprafața totală.  

Figura nr. 2.1 - Poziționarea comunei Unțeni la nivelul județului 
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Accesibilitate 
 

Localizată în județul Botoșani, comuna Unțeni se află la o distanță 

relativ apropiată de reședința de județ, municipiul Botoșani (15 km 

distanță), acest fapt constituind un avantaj strategic în ceea ce 

privește atragerea de potențiali investitori. 

Principala cale de acces în comună este drumul național DN 29 care 

face legătura între orașele Botoșani și Săveni și străbate comuna 

Unțeni pe o porțiune de 2 km între satele Unțeni și Mînăstireni. 

Accesibilitatea la transportul aerian este asigurată de aeroporturile 

din județele vecine, respectiv Iași și Suceava, cel mai apropiat fiind 

Aeroportul Internațional Ștefan cel Mare din Suceava, aflat la o 

distanță de aproximativ 57 km. De asemenea, comuna Unțeni se află 

la o distanță de circa 125 km față de Aeroportul Internațional din Iași 

și la o distanță de aproximativ 173 de km față de Aeroportul 

Internațional George Enescu din Bacău. 
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Repere istorice și tradiții 
 

Reședința de comună, satul Unțeni, este cel mai vechi sat dintre satele 

componente ale comunei Unțeni, atestat documentar din secolul al 

XVI-lea. Primul document scris datează din anul 1588 când Petru 

Șchiopu-voievod dăruiește Mănăstirii Moldovița satul Onțeni din 

ocolul târgului Botoșani. 

 

Satul Mînăstireni este vechi însă nu există documente scrise în această 

privință. Potrivit tradiției orale denumirea satului provine de la numele 

boierului Mănăstireanu care ar fi stăpânit moșia satului. 

 

Satul Burlești a fost înființat în anul 1896 o dată cu venirea cetățenilor 

de pe Valea Siretului din satele Stamate, Bănești, Siminicea și 

Grigorești, iar denumirea satului provine de la pârâul Burla care 

traversează periferia satului. 

 

Satul Soroceni a fost înființat după anul 1864 când a fost adoptată 

legea rurală care înfăptuiește Reforma agrară. 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 locuit familia boierului Constantin 

Zamfirescu. 

Datorită deselor schimbări administrativ-teritoriale din cadrul 

judeţului Botoşani, actuala comună Unţeni nu a avut întotdeauna 

aceeaşi suprafaţă, acelaşi număr de sate şi aceeași denumire.  

 

În perioada anilor 1830-1835 comuna se numea Mînăstireni, cu 

reşedinţă de comună la Mînăstireni.  Forma actuală a comunei este 

din anul 1968, când a avut loc reorganizarea administrativ teritorială a 

României. 

 

Tradiţiile şi obiceiurile păstrate la nivelul comunei Unțeni sunt datinile 

și obiceiurile de nuntă, obiceiurile de bobotează, obiceiurile de 

Sfântul Andrei, obiceiurile de Paște etc. 

 

Obiceiurile reprezentative din viața satului care se mai practică și 

astăzi de către locuitorii comunei Unțeni sunt cele din preajma 

sărbătorilor de iarnă. Deși stilul actual de viață i-a îndepărtat pe 

locuitorii satelor din comuna Unțeni de obiceiurile străvechi cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă aceștia reînvie vechile tradiții. Pregătirile acestor 

obiceiuri de iarnă încep odată cu postul Crăciunului, prin repetiţii ale 

celor ce se vor organiza în cete pentru a colinda şi ura. 
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Personalități marcante 

 

Gabi Drochioiu - s-a născut în anul 1954 la Unţeni și este profesor 

universitar doctor la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. 

Acesta a publicat numeroase lucrări științifice și cărți în domeniul 

biochimiei și toxicologiei, deține 5 brevete de invenție și a coordonat 

activitatea mai multor proiecte de cercetare.  
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Caracteristici climatice, vegetație și sol 
 

Localizată în județul Botoșani, clima comunei Unțeni se încadrează în 

tipologia celei temperat-continentală, specifică județului în ansamblu, 

cu influențe climatice din estul continentului, caracterizată de veri 

călduroase și ierni geroase cu viscole și precipitații distribuite 

neregulat în timpul anului, datorită alternanței maselor de aer polar-

maritim din nord-vestul Europei și celor temperat continentale de est 

și sud-est. 

 

Regimul climato-meteorologic 

 

Regimul climato-meteorologic este caracterizat prin temperaturi 

medii anuale cuprinse între 8o - 9o C. Iarna se produc geruri puternice 

cu zăpadă puțină, în timp ce verile sunt secetoase, temperaturile 

ajungând uneori la +38ºC, rezultând amplitudini termice mari. 

 

Vânturile dominante sunt reprezentate de vânturile din direcția 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 

circulația generală a maselor de aer și de orientarea generală a 

reliefului. Iarna este caracteristic crivăţul, un vânt geros care bate 

dinspre N-E spre S-V.  

 

 Regimul precipitațiilor 

 

Caracterul excesiv al climatului continental se manifestă cel mai 

pregnant în ceea ce priveşte regimul precipitaţiilor, cu ierni sărace în 

zăpadă şi veri secetoase. Datorită așezării comunei Unțeni în regiunea 

extracarpatică cantitatea de precipitaţii variază între 450-500 mm/an 

ca urmare a acțiunii maselor de origine continentală de est, nord-est 

și nord. Cele mai multe precipitații cad în anotimpul cald, iar cele mai 

puține cad în anotimpul rece. În perioada rece a anului, cad 

precipitații sub formă de ninsoare, grosimea stratului de zăpadă căzut 

fiind de aproximativ 100 cm. 
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Apele subterane 

 

Apele subterane sunt folosite pentru alimentarea populației și se 

prezintă atât sub forma apelor de adâncime, cât și a apelor libere, 

cantonate în depozite de suprafață. Apele subterane captive includ 

straturi acvifere aflate sub presiune, acumulate în depozite 

sedimentare nesecționate de eroziunile văilor apelor la și se găsesc la 

adâncimi de 10-15 m. 

 

Ape de suprafață 

 

Ca apă de suprafață ce străbate teritoriul comunei Unțeni, cu excepţia 

satului Soroceni, este pârâul Burla, afluent al râului Sitna, având o 

lungime de 15 km. Acesta izvorăşte din Stuhoasa şi se varsă în Sitna.  

 

Rețeaua hidrografică este completată de iazuri: iazul Unțeni cu o 

suprafață de 56 ha și iazul Broscăria din satul Mînăstireni cu suprafaţă 

de 20,51 ha. 

 

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. 

 

 

 

Vegetația 

 

Teritoriul comunei Unțeni se încadrează în zona silvostepă şi parțial 

zona de luncă - culoarul Burla. Această zonă de silvostepă corespunde 

câmpiei colinare şi este alcătuită din pajişti şi pâlcuri de pădure 

(şleauri de silvostepă).  Cea mai mare parte a terenurilor comunale au 

fost defrişate sau desţelenite în scopul extinderii culturilor agricole şi 

habitatului, astfel încât, pajiştile ocupă locul fostelor păduri. Pajiştile 

sunt formate din colilie, păiuş, negară, firuță, bărboasă, pir, peliniță 

etc. Pădurile din silvostepă ocupă areale discontinui, fiind constituite 

în special din specii de goruni, stejar sau de goruni în asociație cu fag, 

cărora li se mai adaugă făgete de deal.  

 

Solurile 

 

Solurile reprezintă cel mai important element al potențialului natural 

de care dispune comuna deoarece oferă posibilitatea practicării 

agriculturii și mai ales, cultivării unei game variate de plante de 

cultură. 

 

Complexul de condiţii bioclimatice, hidrologice şi geomorfologice a 

determinat formarea unui înveliş pedologic mozaicat, în care 

predomină tipurile de soluri brune podzolite şi argile calcaroase. 
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Resurse primare și secundare 
 

Resurse naturale 

 

Cele mai semnificative resurse naturale de la nivelul comunei Unțeni sunt solurile, pâraiele și iazurile prezente pe teritoriul comunei Unțeni. Solurile 

au un grad ridicat de fertilitate ce sunt pretabile pentru o gamă largă de culturi agricolă iar albia pârâului Unțeni este bogată în materiale ce pot fi 

valorificate în domeniul construcţiilor: nisip, piatră, prundiș.  

 

Fondul funciar 

 

Suprafața totală a comunei Unțeni este de 6.423 ha, dintre care 518,6 

ha sunt reprezentate de terenurile intravilane, 5.904,4 ha de cele 

extravilane, iar suprafața agricolă se întinde pe 5.554 ha. 

 

Din suprafața agricolă a comunei, aproximativ 74,1% ha reprezintă 

suprafață arabilă, 18,6% suprafață acoperită cu pășuni, 6,7% suprafața 

acoperită cu fânețe și doar 0,6% livezile și pepinierele pomicole. 

 

 

 

 

 

 

 

Rețeaua hidrografică 

 

Rețeaua hidrografică a comunei Unțeni este formată în principal de 

pârâul Burla, ce înregistrează debite mai ridicate primăvara ca urmare 

a topirii zăpezilor și ploilor de lungă durată care au loc pe parcursul 

lunilor de primăvară dar și vara în urma ploilor torențiale. În aceste 

perioade a anului se produc adesea inundații ce generează pagube la 

nivelul gospodăriilor și culturilor agricole. 

 

Rețeaua hidrografică a comunei Unțeni este completată de iazurile 

Unțeni și Broscăria. Iazul Unțeni are o suprafață de 76 ha, aparține 

bazinului hidrografic Burla și este alimentat de pârâul Puturos.  
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Fondul forestier 

 

Pe teritoriul comunei Unțeni există doar 48 ha de pădure. În acest 

sens, pentru a combate gradul de erodare a solurilor și a malurilor 

râului și pâraielor este necesară implementarea unor măsuri de 

împădurire a zonelor degradate. 

 

Fauna 

 

Fauna de pe teritoriul comunei Unțeni nu este foarte bogată, existând 

puține specii de mamifere, reptile, amfibieni și nevertebrate. Fauna 

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 privește fauna acvatică, aceasta este reprezentată prin 

următoarele specii de pești: cleanul, boișteanul și carasul. Lucrările 

hidroenergetice și poluarea apelor de suprafață au condus la o 

reducere semnificativă a rezervei de pește. 

 

 

 

 

 

Resursele antropice 
 

Resursele antropice sunt produsul eforturilor tehnice, culturale şi 

economice ale unei comunități iar gradul de dezvoltare a 

infrastructurii (tehnico-edilitară, drumuri, locuinţe, sanitar, etc.) și 

calitatea vieții locuitorilor reflectă nivelul dezvoltării locale. 

 

Din punct de vedere al infrastructurii rutiere, locuitorii comunei 

Unțeni au acces la drumul național DN 24 A Botoșani-Săveni, care 

traversează comuna pe o lungime de 7 km.  

 

Totodată, comuna Unțeni are în administrare 18,6 km de drumuri 

comunale care sunt în proporție de 100% pietruite, și 39,52 km de 

drumuri sătești, ce sunt pietruite doar în proporție de 51%. 

 

La sfârșitul anului 2013, fondul locativ din comuna Unțeni se cifra la 

un număr de 1.358 proprietăți majoritar private și 1 proprietate 

majoritar de stat, suprafața locuibilă a comunei fiind de 51.490 m2. 

 

La nivelul comunei Unțeni există o rețea de alimentare cu apă 

potabilă, cu o lungime de 11,328 km, care asigură necesarul de apă 

pentru locuitorii din satele Unțeni și Burla. Ponderea gospodăriilor din 

comuna Unțeni care au acces la rețeaua de alimentare cu apă este 

44%.  

 



Strategia de dezvoltare locală 2014 – 2020     Comuna Unțeni, județul Botoșani 
 
 

19 
 

În prezent, în comuna Unțeni nu există un sistem de canalizare și 

epurare a apelor uzate și nici un sistem centralizat de alimentare cu 

energie termică. 

 

Infrastructura sanitară a comunei este compusă dintr-un cabinet 

medical care contribuie la prevenirea și atenuarea problemelor de 

sănătate cu care populația locală se confruntă. 

 

Referitor la mediul de afaceri local, potrivit Oficiului Național al 

Registrului Comerțului (ONRC), numărul întreprinderilor înregistrate la 

nivelul comunei Unțeni în anul 2013 se cifra la 66 de unități 

comerciale. Cifra de afaceri înregistrată de agenții economici din 

comuna Unțeni la finalul anului 2013 era de 895.910 lei. 

 

Resurse energetice 

 

Conform „Studiului privind evaluarea potențialului energetic actual al 

surselor regenerabile de energie în România (solar, vânt, biomasă, 

microhidro, geotermie), identificarea celor mai bune locații pentru 

dezvoltarea investițiilor în producerea de energie electrică 

neconvențională” publicat de Ministerul Economiei, Comerțului și 

Mediului de Afaceri în 2010, regiunea Nord-Est deține un potențial 

ridicat în vederea producerii energie solară, energie eoliană, biomasă 

şi hidroenergetică. 

 

Poziţionarea comunei Unțeni în N-E ţării îi conferă acesteia 

posibilitatea exploatării mai multor tipuri de energie regenerabilă, 

respectiv energia eoliană și energia solară.  

 

Din cauza efectelor negative asupra mediului înconjurător provocate 

de utilizarea necontrolată a resurselor naturale, la nivel global se 

încearcă implementarea unei politici comune privind utilizarea 

resurselor de energie regenerabile. 

 

Energia solară este o alternativă la sursele tradiționale de energie 

deoarece este gratuită, ecologică, nu emite noxe, nu produce 

reziduuri, este inepuizabilă și nu implică instalații de prelucrare sau 

transport a resurselor. În zonele întinse unde radiațiile soarelui cad 

direct pe suprafața pământului se pot instala panouri fotovoltaice 

pentru producerea de energie electrică.  
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Situația demografică și indicatori 
reprezentativi 
  

Structura demografică a populaţiei de pe glob suferă schimbări 

radicale, manifestându-se fenomenul de îmbătrânire al populației. 

Actualmente, la nivel mondial una din nouă persoane are peste 60 

ani. Astfel, îmbătrânirea demografică reprezintă una dintre cele mai 

semnificative probleme în spaţiul Europei Centrale şi de Est, inclusiv în 

România, cu precădere în mediul rural.  

 

În aceste condiții situația demografică, analizată prin prisma evoluției 

și a tendințelor manifestate în ultimii ani, prezintă aspecte cu impact 

direct asupra potențialului de dezvoltare a comunității locale. În acest 

sens, strategia de dezvoltare locală se fundamentează pe analiza 

indicatorilor specifici și pe monitorizarea tendințelor de dezvoltare în 

vederea identificării indicatorilor demografici reprezentativi și a 

realizării de prospecții pentru perioada de programare 2014 - 2020. 

 

Numărul de locuitori stabili din comuna Unțeni se cifra la 2.847 de 

persoane în anul 2011. Sub aspectul numărului de locuitori, comuna, 

se situează pe locul 45 din cele 71 de comune existente în județul 

Botoșani, populația acesteia reprezentând 1,1% din totalul populației 

rurale a județului. 

 

Tabel nr. 2.1 - Evoluția numărului de locuitori ai comunei Unțeni 

Nr. 

Crt. 
Denumire 2010 2011 2012 2013 

1. Populația totală 2.881 2.847 2.800 2.797 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

 

Conform datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică 

Botoșani, pentru perioada 2010-2013, se constată o scădere a 

numărului de locuitori de la an la an. Astfel dacă în anul 2010 numărul 

de locuitori ai comunei Unțeni se cifra la 2.881 locuitori, numărul 

acestora a scăzut în 2013 cu 2,8% față de anul 2010, ajungând la 

2.797 locuitori. Această scădere a numărului de locuitori s-a produs 

pe fondul migrației locuitorilor spre zone cu un grad mai ridicat de 

dezvoltare economică și sporului natural negativ înregistrat. 

 

Distribuția și densitatea populației 

 

Raportul populației pe sexe este unul destul de echilibrat, 49,4% fiind 

persoane de sex feminin, iar 50,6% persoane de sex masculin. 
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Tabel nr. 2.2 – Distribuția populației comunei Unțeni pe sexe 

Nr. 

Crt. 
Denumire 2010 2011 2012 2013 

1. 
Populația 

masculină 
1.450 1.437 1.419 1.414 

2. 
Populația 

feminină 
1.431 1.410 1.381 1.383 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

 

În ceea ce privește densitatea populației la nivelul comunei, aceasta 

se cifrează la 43,5 locuitori/km2, cu 39,5 loc./km2 mai redusă decât 

densitatea populației înregistrată în județul Botoșani (83 loc./km2). 

Valoarea scăzută a densității locuitorilor din comuna Unțeni este 

cauzată de suprafața extinsă a terenurilor agricole care reprezintă 

86,5% din totalul suprafeței comunei, dar și de nivelul redus al 

populaţiei. 

 

Structura populației pe grupe de vârstă 

 

Un indicator demografic cu un impact major asupra perspectivelor de 

dezvoltare a unei comunității este analiza structurii populației pe 

grupe de vârstă. Existența unei populaţii tinere într-o proporţie mai 

mare  decât a unei populaţii vârstnice reprezintă un avantaj, atât din 

punct de vedere demografic, cât şi socioeconomic. Populaţia tânără 

asigură potenţialul creşterii natalităţii şi a forţei de muncă, având 

abilităţi mai avansate de asimilare a cunoştinţelor actuale şi fiind mai 

receptivă la inovaţiile tehnice. 

În ceea ce privește repartizarea populației pe grupe de vârstă la 

nivelul comunei Unţeni, categoria cea mai reprezentativă este cea a 

segmentului activ (15-64 ani), cu un procent de 54,09% din totalul 

populației, existând momentan forţă de muncă disponibilă. 

 

Populația vârstnică reprezintă 25,92% din totalul populației comunei, 

cu 5,93 pp mai mult decât ponderea populaţiei tinere, situaţie ce 

reflectă prezenţa fenomenului de îmbătrânire a populaţiei, care pe 

termen mediu şi lung va avea implicaţii negative asupra atractivităţii 

comunei pentru locuitori şi investitori. 

 

 

Populația tânără înregistrează un procent scăzut din populația 

comunei Unțeni, de doar 19,99%, situație cauzată de migrarea 

tinerilor spre zone mai dezvoltate socio-economic, precum și de 

scăderea progresivă a numărului de nou născuți de la an la an. 

 

Tabel nr. 2.3 – Structura populației pe vârste, în anul 2013 

Nr. 

Crt. 
Grupa de vârstă Număr de persoane 

% din populația 

totală 

1. 0 – 14 ani 559 19,99% 

2. 15 – 64 ani 1.513 54,09% 

3. 65 ani și peste 725 25,92% 

TOTAL 2.797 100% 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
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Conform datelor din structura populației pe vârste, raportul de 

dependență demografică din comuna Unțeni indică un raport de 

85%, ceea ce înseamnă că la fiecare 100 de persoane aflate la vârsta 

de muncă (15-64 ani) există 85 de persoane în dependență (0-14 ani, 

respectiv 65 ani și peste). În prezent, nu se înregistrează o presiune 

socială a persoanelor aflate în dependenţă asupra persoanelor active, 

însă pe termen mediu și lung, în condițiile înregistrării unui trend 

negativ al evoluţiei populației, este necesară implementarea unor 

măsuri care să vizeze retenția persoanelor tinere în comună (creșterea 

investițiilor, a locurilor de muncă, sprijinirea inițiativelor 

antreprenoriale, asigurarea unor condiții de trai superioare conform 

standardelor europene). 

 

Sporul natural și mortalitatea 

 

Rata sporului natural, în anul 2013, la nivelul comunei Unțeni, a 

înregistrat o valoare negativă (-24), fiind cauzată de o natalitate foarte 

scăzută comparativ cu numărul de decese înregistrate. 

 

Tabel nr. 2.4 - Sporul natural al comunei Unțeni, 2013 

Anul 
Mișcarea naturală 

Comuna Unțeni Județul Botoșani 

2012 
Natalitate Mortalitate Natalitate Mortalitate 

29 53 4.279 5.550 

Spor 

natural 
-24 -1.271 

Sursa: Anuarul Statistic al județului Botoșani 

Sporul natural negativ înregistrat la nivelul comunei influențează 

direct nivelul şi ritmul de dezvoltare al comunei în sens nefavorabil, 

având în vedere efectele de îmbătrânire a populației și scădere a 

forței de muncă disponibile. 

 

În condițiile prezenței fenomenului de migrație a tinerilor și 

înregistrării unui spor natural negativ, este necesară implementarea 

unor măsuri care să vizeze retenția populației tinere și sprijinirea 

natalității pentru asigurarea unui echilibru socio-demografic pe 

termen mediu şi lung la nivelul comunei. 

 

Migrarea populației 

 

Mișcarea migratorie a populației influențează puternic celelalte 

aspecte demografice, cum ar fi întinerirea sau îmbătrânirea populației, 

creșterea sau scăderea populației stabile, numărul de persoane active 

pe piața muncii, gradul de dependență demografică etc. 
 

Migrarea populației poate fi analizată prin prisma indicatorului 

soldului schimbărilor de reşedinţă. Soldul migratoriu reprezentat de 

soldul schimbărilor de reşedinţă la nivelul comunei Unțeni, în anul 

2013, a fost unul negativ, în contextul în care au plecat cu reședința 

39 de persoane, în timp ce doar 10 persoane și-au mutat reședința în 

Unțeni. 

 

Acest fenomen are repercusiuni asupra economiei locale ținând cont 

de faptul că per ansamblu mediul rural românesc se confruntă cu 
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reducerea forței de muncă ca urmare a migrării populației către alte 

zone mai bine dezvoltate, fie în țară, fie în străinătate. 

 

Tabel nr. 2.5 – Soldul schimbărilor de reședință în comuna Unțeni 

Nr. 

Crt. 
Denumire 2011 2012 2013 

1. 
Stabiliri cu 

reședința  
17 11 10 

2. 
Plecări cu 

reședința  
44 53 39 

3. 
Sold schimbări de 

reședință  
-27 -42 -29 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

 

Tendința de creșterea a fenomenului de migrație externă are efecte 

negative asupra volumului şi structurii demografice a comunităţii 

locale, structurii şi funcţionalității gospodăriilor, calității şi stilului de 

viaţă, sistemului de valori personale şi comunitare. 

 

Fenomenul de migrare a populaţiei comunei Unțeni este prezent, în 

special, în rândul populației tinere. Faptul că în cadrul comunei Unțeni 

economia locală este slab dezvoltată și nu generează locuri de muncă 

suficiente, determină tinerii care finalizează cursurile liceale sau 

universitare în oraşe mai dezvoltate să se stabilească în mediul urban, 

unde consideră că au mai multe oportunităţi să-și găsească un loc de 

muncă. 

 

 

Populația ocupată 

 

Populaţia ocupată cuprinde toate persoanele de 15 ani şi peste care 

au desfăşurat o activitate economică sau socială producătoare de 

bunuri sau servicii de cel puţin o oră, în scopul obţinerii unor venituri 

sub formă de salarii, plată în natură sau alte beneficii. 

 

Referitor la populația ocupată a comunei Unțeni, nu există date 

statistice în acest sens însă, având în vedere specificul teritorial, se 

poate considera că majoritatea populației ocupate activează în 

domeniul agricol, practicând o agricultură de subzistență și figurează 

în special ca lucrători pe cont propriu sau familiali, care produc bunuri 

agricole destinate consumului propriu. 
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Mediul economic local 
 

Mediul economic local al comunei Unțeni se confruntă cu numeroase 

probleme (incapacitatea de a oferi locuri de muncă pe măsura cererii, 

slaba diversificare a activităților economice, caracterul preponderent 

agricol etc.) fiind necesare măsuri precum: sprijinirea spiritului 

antreprenorial, acordarea de facilități fiscale investitorilor, crearea unei 

infrastructuri fizice de bază moderne, în vederea dezvoltării 

economiei locale. 

 

Localizarea la o distanță de aproximativ 15 km față de reședința de 

județ, municipiul Botoșani, și la o distanță de 17 km față de orașul 

Săveni, poate contribui la angrenarea de noi oportunități de afaceri, 

însă nu într-o măsură semnificativă, întrucât județul Botoșani în 

ansamblu necesită investiții majore de capital pentru a putea atrage 

investitori în zonă. 

 

Produsul Intern Brut 

 

La nivel național, raportat la anul 2011, cu un PIB pe cap de locuitor 

de doar 7.200 de euro pe an, regiunea Nord Est ocupă un ultim loc în 

clasamentul regiunilor de dezvoltare. Județul Botoșani a înregistrat o 

variație ascendentă a produsului intern brut pe cap de locuitor de 

+3,80% în anul 2013 comparativ cu anul 2008 când valoarea 

indicatorului a fost de 3.664 euro. Practic, în medie, fiecare locuitor al 

județului Botoșani a produs în 2013 bunuri și servicii de 3.803 euro, 

plasând județul pe locul 31 din totalul de 42 de județe ale României. 

 

Mediul de afaceri din comuna Unțeni este reprezentat în totalitate de 

întreprinderi mici, totalul de agenți economici din anul 2013, respectiv 

66 unități locale, generând o cifră de afaceri de 895.910 lei. 

 

Domeniul prioritar cu cel mai mare flux de resurse financiare generate 

a fost reprezentat de servicii. După servicii, locurile doi și trei ca 

domenii de activitate a agenților economici sunt ocupate de 

sectoarele agricultură și comerț. 
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Demografia întreprinderilor locale 
 

Potrivit Oficiului Registrului Comerțului Botoșani, numărul agenților 

economici cu sediul profesional pe raza comunei Unțeni, se cifra la 66 

de agenți economici în anul 2013, dintre care 61 erau întreprinderi 

active. Din cele 66 de unități economice, 76% dintre acestea erau 

întreprinderi economice și doar 24% dintre acestea erau societăți 

economice. 

 

Tabel nr. 2.6  – Numărul agenților economici din comuna Unțeni 

Nr. 

Crt. 
Denumire 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Întreprinderi economice 19 23 28 44 50 

2. Societăți economice 13 13 14 15 16 

 Total 32 36 42 59 66 

Sursa: Oficiul Registrului Comerțului Botoșani 

 

Analizând evoluția numărului de agenți economici în perioada 2011-

2013 se constată o creștere a numărului de întreprinderi economice 

cu 79%, și o creștere a numărului de societăți economice cu 14%. Per 

total, în perioada 2011-2013, numărul agenților economici a crescut 

cu 57%, remarcându-se o uşoară creştere a spiritului antreprenorial 

local, dar şi atragerea de noi investitori.  

 

Raportând numărul întreprinderilor din comuna Unțeni la 1.000 de 

locuitori, se constată o rată de 23,6‰, valoare  superioară raportului 

existent la nivel regional de 13,6 IMM-uri/1.000 de locuitori.  

Cu toate acestea, mediul de afaceri local este slab dezvoltat, neavând 

capacitatea de a oferi locuri de muncă pe măsura resurselor umane 

active existente, fiind necesară luarea unor măsuri (oferirea de 

facilități fiscale, scutirea de taxe) de către administrația locală în 

vederea stimulării spiritului antreprenorial și atragerii de investitori în 

zonă. 

  

Tabel nr. 2.7 - Înmatriculări agenți economici, comuna Unțeni 

Nr. 

Crt. 
An înmatriculare Număr agenți economici 

1. 2009 9 

2. 2010 6 

3. 2011 6 

4. 2012 19 

5. 2013 9 

Sursa: Oficiul Registrului Comerțului Botoșani 

 

În ceea ce privește evoluția numărului de înmatriculări de agenți 

economici, se constată că în perioada 2012 – 2013 se înregistrează o 

scădere  a acestuia de 52%. 
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În vederea stabilirii profilului și diversității mediului de afaceri local s-

au analizat principalele domenii de interes ale agenților economici.  

 

Astfel, din cele 66 unități locale, 33 activează în agricultură, 18 în 

comerț, 10 în construcții, 4 în domeniul serviciilor și 1 în industria 

prelucrătoare. 

 

Tabel nr. 2.8 – Domeniul de activitate al societăților existente în comună 

Nr. 

Crt. 
Denumire 2013 

1. Agricultura 33 

2. Comerț 18 

3. Servicii  4 

4. Construcții  10 

5. Industria prelucrătoare 1 

 Total  66 

Sursa: Oficiul Registrului Comerțului Botoșani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În ceea ce privește, numărul mediu de salariați înglobat de mediul de 

afaceri local, acesta se cifra la 54 persoane în anul 2013, în scădere cu 

23% față de anul 2009. Persoanele salariate reprezintă doar 4% din 

totalul resurselor de muncă disponibile la nivelul comunei Unțeni, 

reflectând capacitatea scăzută a mediului de afaceri local de a genera 

locuri de muncă suficiente în raport cu nivelul cererii existente pe plan 

local. 

 

Tabel nr. 2.9 - Numărul mediu de salariați în perioada 2009 – 2013 

Nr. 

Crt. 
Denumire 2009 2010 2011 2012 2013 

1. 
Salariați – total – 

număr mediu  
70 61 57 55 54 

Sursa: Oficiul Registrului Comerțului Botoșani 
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Rezultatele întreprinderilor 
 

Volumul cifrei de afaceri generat de agenții economici din comuna 

Unțeni la finalul anului 2013 se cifra la 895.910 lei, cu 1,79% mai puțin 

decât cea înregistrată la nivelul anului 2012. 

 

 
Figura nr. 2.2 – Evoluția cifrei de afaceri din comuna Unțeni 2011 – 2013 

 

Referitor la domeniile care au contribuit în mod semnificativ la cifra 

de afaceri totală înregistrată la nivelul anului 2013, acestea sunt 

agricultura și serviciile. Astfel, agenții economici care activează în 

domeniul serviciilor au raportat o cifră de afaceri de 630.626 lei, 

reprezentând 70% din cifra totală de afaceri.  

 

Cifra de afaceri înregistrată de unitățile economice cu domeniul 

principal de activitate în agricultură s-a cifrat la 195.036 lei, 

constituind 22% din valoarea totală de la nivelul anului 2013. 

 

Tabel nr. 2.10 – Rezultatele întreprinderilor pe sectoare de activitate 

Nr. 

crt. 
Denumire domeniu 

Cifra de afaceri (lei) 

2011 2012 2013 

1. Agricultura 50.880 320.205 195.036 

2. Comerț 12.635 27.152 38.848 

3. Servicii  58.612 543.797 630.626 

4. Construcții  23.500 21.100 31.400 

 Total 145.627 912.254 895.910 

Sursa: Oficiul Registrului Comerțului Botoșani 

 

Unitățile economice din domeniul agricol au avut o contribuție 

semnificativă (22%) la volumul cifrei de afaceri generat la nivelul 

comunei Unțeni. Acest fapt se datorează suprafețelor întinse de 

terenuri agricole (5.554 ha) propice activităților agricole și 

potențialului de extindere de care domeniul agricol dispune. Cu toate 

acestea, cifra de afaceri din sectorul agricol a scăzut în perioada 2012-

2013 cu 39%, ca urmare a exploatării ineficiente a terenurilor agricole, 

lipsei sistemelor de irigații și utilizării unor utilaje agricole 

neperformante.  
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Pentru asigurarea unei productivități ridicate, cu efecte directe asupra 

indicatorilor financiari privind cifra de afaceri și salarizarea celor 

angajați, sunt necesare investiții semnificative în tehnologizarea 

activităților din agricultură, fie prin accesarea fondurilor europene 

nerambursabile alocate agriculturii, fie prin intermediul 

parteneriatelor publice-private. 
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Agricultura 
 

Agricultura constituie un domeniu de activitate vital pentru economia 

unei țări. În România, agricultura continuă să dețină un statut 

deosebit de important, deși parcurge cel mai profund proces de 

restructurare de proprietate și sistem de exploatare. A rămas una din 

ramurile prioritare ale producției materiale, cu atât mai mult cu cât 

progresul economic și social al lumii contemporane se află într-o 

strânsă corelație cu nivelul realizărilor din agricultură si nu poate fi 

conceput în afara dezvoltării puternice a acestei ramuri de producție. 

 

Cu toate acestea, performanța sectorului agricol a înregistrat un nivel 

scăzut. Lipsa competitivității sectorului agricol este reflectată de 

productivitatea scăzută, de creșterea economică redusă, având în 

vedere că agricultura nu reușesc să facă față competiției străine, în 

special celei din Uniunea Europeană. În aceste condiții agricultura ca 

ramură a economiei naționale, înregistrează un declin. 

 

Cu o suprafață agricolă de 5.554 ha, comuna Unțeni dispune de un 

potențial substanțial de dezvoltare a sectorului agricol însă în vederea 

valorificării acestui potenţial sunt necesare şi oportune asocierile între 

micii agricultori, precum și accesarea de fonduri nerambursabile 

pentru modernizarea exploataţiilor agricole. 

  

Conform Anuarului Statistic al județului Botoșani, suprafața destinată 

agriculturii în comuna Unțeni reprezintă 86% din suprafața totală, din 

care teren arabil 4.117 ha, pășuni 1.031 ha, fânețe 372 ha, 27 ha 

de livezi și vii 7 ha. 

 

Tabel nr. 2.11 – Suprafața destinată agriculturii în comuna Unțeni 

Nr. 

Crt. 
Denumire 2012 

1. Teren arabil 4.117 

2. Pășuni  1.031 

3. Fânețe  372 

4. Livezi  27 

5. Vii  7 

 Total  5.554 

Sursa: Anuarul Statistic al județului Botoșani 
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Deși comuna Unțeni dispune de un mare potențial agricol, acesta nu 

este eficient exploatat, în condiţiile în care suprafeţele agricole sunt 

fragmentate, tinerii nu sunt interesaţi să rămână în comuna, iar 

persoanele vârstnice se află în imposibilitatea de a lucra pământul. 

 

Societățile agricole care exploatează terenul agricol al comunei 

Unțeni sunt în număr de 9, iar suprafața de teren agricol valorificată 

de acestea este de 1.573,44 ha, reprezentând doar 28% din totalul 

suprafeței agricole). Restul suprafeței agricole este fragmentată şi 

utilizată în cadrul exploatațiilor de mici dimensiuni, având ca scop 

acoperirea nevoilor proprii de consum și pentru creșterea animalelor 

din gospodărie. 

 

Tabel nr. 2.12 – Situația societăților din domeniul agricol 

Nr. 

Crt. 
Denumire Număr ha 

1. S.C. ARLAND S.R.L. 1.189,40 

2. Î.I. LUCHIAN 130,00 

3. S.C. AGRITERENURI S.R.L. 136,00 

4. S.C. BIO AGROFRUCT S.R.L.  9,16 

5. S.C. FERMA NORDIC S.R.L. 12,72 

6. S.C. AGRISAD COM S.R.L. 31,92 

7. S.C. CLAUSAD S.R.L. 35,51 

8. S.C. FERMA DE CAPRE S.RL. 21,82 

9. S.C. RUTHNAS COMPANY S.R.L. 6,91 

 Total  1.573,44 

Sursa: Informații furnizate de Primăria comunei Unțeni 

Analizând structura producției agricole se remarcă faptul că aceasta 

se bazează în principal pe cultivarea porumbului. Astfel, lanurile de 

porumb reprezintă aproximativ 45% din totalul suprafețelor cultivate 

la nivelul comunei. Alte culturi predominante pe teritoriul comunei 

Unțeni sunt: grâul (11%), lucerna (18%) și floarea-soarelui (14%).  

 

Tabel nr. 2.13 – Plantele cultivate la nivelul comunei Unțeni 

Nr. 

Crt. 
Denumire 2012 (ha) 2013 (ha) 

1. Porumb  1.062 1.473 

2. Grâu  150 362 

3. Lucernă  620 590 

4. Rapiță  100 100 

5. Floarea-soarelui 90 454 

6. Rădăcinoase  10 10 

7. Ovăz  120 120 

8. Cartofi  120 120 

9. Tomate  25 20 

 Total 2.297 3.249 

Sursa: Informații furnizate de Primăria comunei Unțeni 

 

Referitor la suprafața utilizată pentru pășunatul animalelor, aceasta 

ajunge la 1.837 ha, cuprinzând 434 ha de islaz, 1.031 ha de pășuni și 

372 ha de fânețe. Prezența suprafețelor de pășuni, fânețe și islaz 

constituie un avantaj pentru dezvoltarea sectorului zootehnic şi 

atragerea de noi investitori.  
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Pentru menținerea şi valorificarea acestui avantaj este necesară 

îmbunătățirea calității și întreținerea corespunzătoare a acestor 

suprafeţe (defrișarea de tufe, spini, fertilizarea acestora), precum şi 

promovarea adecvată a acestei resurse. 

 

În anul 2013, în comuna Unțeni s-a înregistrat un efectiv de 51.767 de 

animale, dintre care 2.869 ovine, 166 caprine, 916 porcine, 506 

cabaline, 1.095 bovine, 70 iepuri și 45.945 păsări. De asemenea, la 

nivelul comunei există și un efectiv de 200 de familii de albine. 

 
 

Figura nr. 2.3 – Efectivele de animale de la nivelul comunei 
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Turism 
 

Turismul a devenit una din cele mai importante activităţi economice 

din lume. În ultima vreme locaţiile rustice cu specific tradiţional 

câştigă teren în defavoarea consacratelor zone turistice fapt ce 

favorizează dezvoltarea agroturismului în mediul rural.  

 

Practicarea agroturismului le dă posibilitatea vizitatorilor să cunoască 

tradițiile și obiceiurile zonei iar comunității posibilitatea conservării 

culturii tradiționale. 

 

Pe teritoriul comunei Unțeni există puține resurse ce pot fi 

valorificate, însă promovarea eficientă a calității peisajului natural, a 

frumuseţii şi diversităţii tradiţiilor locale şi a obiectivelor de factură 

religioasă poate contribui la iniţierea şi dezvoltarea agro-turismului 

local. 

 

Principalele lăcașuri de cult de interes turistic la nivelul comunei 

Unțeni sunt reprezentate de: 

 Biserica  Sf. Nicolae din satul Soroceni; 

 Biserica Adormirea Maicii Domnului din satul Unţeni a fost 

construită în perioada 1878-1879. Construcția la biserică a fost 

începută de Constantin Cosmovici, stăpânul moşiei în acea 

perioadă; 

 Biserica Sf. Dumitru din satul Burleşti a fost construită în 

perioada 1910-1918 de către locuitorii satului; 

 Biserica Sf. Cuvioasă Parascheva din satul Burla; 

 Biserica Sf. Adrian şi Natalia din satul Mînăstireni a fost 

construită în anul 1875. Această biserică înlocuieşte o veche 

biserică din paiantă, cu hramul Sfinţii Voievozi, construită de 

locuitorii satului; 

 Biserica Naşterea Maicii Domnului din satul Mînăstireni a fost 

construită în perioada 1973-1975 de către locuitorii satului; 

 Biserica penticostală din satul Unţeni. 

 

 
Biserica Adormirea Maicii Domnului din satul Unţeni 
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Comuna Unțeni nu dispune de un patrimoniu cultural și istoric bogat, 

în lista monumentelor istorice din județul Botoșani aflându-se un 

singur sit arheologic, respectiv „Valea Strâmbă” din satul Mînăstireni 

ce datează din secolele II – III Latène târziu. 

 

Totodată, pe teritoriul comunei Unțeni singurul monument istoric 

este Monumentul eroilor, ridicat în satul Soroceni de militari din 

Buzău și dedicat eroilor din primul război mondial. 

 

Ținând cont de faptul că promovarea și conservarea tradițiilor, culturii 

și a obiceiurilor din mediul rural reprezintă mijloace de creștere a 

potențialului turistic în multe țări și având în vedere că majoritatea 

turiștilor străini care vin în țara noastră caută să trăiască experiența 

"vieții la țară" cu tot ceea ce implică acest lucru, este oportună 

realizarea unor învestiții cu scopul păstrării și conservarea culturii 

tradiționale în mediul rural (înființarea de ansambluri folclorice, 

crearea unor ateliere meșteșugărești etc.). 
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Activități și evenimente reprezentative 
 

Evenimentele și activitățile culturale organizate în cadrul comunei pot 

contribui la creşterea atractivităţii şi notorietăţii acesteia la nivel 

regional şi naţional. Ținând cont de faptul că activitățile culturale 

contribuie la conservarea și promovarea tradițiilor locale precum și la 

creșterea numărului de vizitatori în comună este necesar ca 

administraţia locală să încurajeze şi să susţină organizarea periodică 

de diverse activităţi şi evenimente locale. 
 

În prezent, una din sărbătorile importante din comuna Unțeni, este 

marea sărbătoare creștină a Înălțării Domnului, care este prăznuită și 

ca Ziua Eroilor, eveniment cu ocazia căruia se organizează ceremonii 

în cinstea ostașilor căzuți. 

 

 

De asemenea, în anumite perioade ale anului au loc evenimente 

culturale derulate fie de către elevii şcolilor locale, fie de către ceilalţi 

membrii ai comunităţilor locale cu ocazia serbărilor şcolare, a 

sărbătorilor de iarnă sau a zilelor de interes local şi naţional (hramul 

satului, ziua eroilor, 1 decembrie, 24 ianuarie). 

 

În vederea conservării identității culturale precum și susținerii 

dezvoltării agro-turismului este oportună încurajarea organizării de 

evenimente și activității culturale care să pună în valoarea obiceiurile 

și tradițiile locale.  
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Infrastructura  
  

Infrastructura contribuie la sporirea competitivității economice a unei comunități, permite asigurarea unor condiții calitative de viață locuitorilor și 

contribuie la creșterea gradului de atractivitate atât pentru investiții cât și pentru locuit. În condițiile în care dezvoltarea economică durabilă are ca 

suport existența unei infrastructuri eficiente, se impune acordarea unei atenții sporite din partea administrațiilor publice locale pentru modernizarea 

și extinderea infrastructurii de acces și tehnico-edilitară.  
 

Infrastructura rutieră 
 

Existența unei infrastructuri rutiere moderne constituie unul dintre 

elementele cheie ce stau la baza creşterii economice a comunei 

Unțeni în vederea asigurării dezvoltării durabile şi a diminuării 

disparităţilor interregionale.  

 

Principalele probleme ale infrastructurii de transport de pe teritoriul 

comunei Unțeni sunt reprezentate de capacitatea insuficientă de a 

prelua traficul greu şi vehiculele de mare tonaj și siguranţa redusă a 

traficului din cauza uzurii suprafeţei de rulare, a lipsei marcajelor şi 

semnalizării corespunzătoare dar şi a supraaglomerării rutelor 

existente. 

 

În vederea reducerii disparităților dintre mediul rural și cel urban 

precum și facilitării accesibilităţii şi mobilităţii persoanelor în interiorul 

localităților comunei și către centrele urbane învecinate este necesară 

reabilitarea și modernizarea infrastructurii de acces. 
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Infrastructura rutieră a comunei Unțeni este alcătuită din drumuri 

naționale, drumuri comunale și drumuri sătești.  

 

Teritoriul comunei este străbătut pe o lungime de 7 km de drumul 

național DN 29, între satele Unţeni şi Mînăstireni și face legătura între 

orașele Botoșani – Săveni, acesta fiind în totalitate asfaltat. 

 

Pe lângă drumul național DN 29 ce străbate comuna Unțeni, la nivelul 

acesteia se regăsesc drumurile comunale DC 29 și DC 29 A cu o 

lungime totală de aproximativ 18,6 km și drumurile sătești care 

traversează comuna pe o distanță de 39,52 km.  

 

Tabel nr. 2.14- Infrastructura de drumuri de la nivelul comunei Unțeni 

Nr. 

Crt. 
Drum național Drum comunal 

1. 
DN 29 

DC 29 

2. DC 29 A 

Sursa: Informații furnizate de Primăria comunei Unțeni 

 

În ceea ce priveşte starea infrastructurii rutiere, aceasta este deficitară, 

majoritatea drumurilor comunale și sătești necesitând lucrări de 

reabilitare și modernizare, având în vedere că un procent de circa 23% 

este reprezentat de categoria drumurilor pietruite, iar 73% din 

rețeaua rutieră a comunei constituie drumurile din pământ. Drumurile 

asfaltate de la nivelul comunei reprezintă doar 4% din rețeaua rutieră. 

 

În perspectiva dezvoltării agriculturii este importantă starea 

infrastructurii drumurilor de acces spre exploataţiile agricole, care 

sunt destinate circulaţie vehiculelor agricole. La nivelul comunei 

Unțeni, drumurile de exploatație agricolă sunt în totalitate din 

pământ, pe toată suprafața acestora prezentându-se gropi şi 

denivelări, necesitând lucrări de reabilitare. 
  

Tabel nr. 2.15 - Starea rețelei rutiere a comunei Unțeni 

Nr. 

Crt. 
Categorie de drum Lungime (km) 

1.  
Drumuri naționale, dintre care: 7 km 

- asfaltate 7 km 

2.  

Drumuri comunale, din care: 18,6 km 

- asfaltate - 

- pietruite 18,6 km 

3.  

Drumuri sătești, din care: 39,52 km 

- pietruite 20 km 

- din pământ 19,52 km 

4. 
Drumuri de exploatație agricolă, din care: 102,74 

- din pământ 102,74 

 TOTAL 167,86 

Sursa: Informații furnizate de Primăria comunei Unțeni 

 

Ținând cont de faptul că starea proastă a infrastructurii rutiere 

contribuie direct la creșterea gradului de izolare în plan teritorial a 

satelor componente dar și la diminuarea nivelului de atractivitate 

pentru investitori, este imperios necesar ca rețeaua de drumuri de la 

nivelul comunei Unțeni să reprezinte o prioritate strategică pentru 

administraţia publică locală. 
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Infrastructura de utilități 
 

Calitatea vieții locuitorilor din comună depinde în mare parte de 

existența unei infrastructuri de utilități, care să permită practicarea 

activităților socio-economice în condiţii conforme standardelor 

europene. Sub acest aspect se creionează o reală problemă, având în 

vedere că în comuna Unțeni nu există infrastructura necesară pentru a 

asigura accesul în sistem centralizat la anumite utilităţi de bază. 

 

Rețeaua de alimentare cu apă potabilă 

 

Accesul la o rețea funcțională de apă potabilă este unul dintre 

elementele fundamentale care condiţionează dezvoltarea socială şi 

economică a unei comunități, lipsa acesteia având repercusiuni 

directe asupra gradului de atractivitate al unei comunități pentru 

investiții și locuit. 

  

La nivelul comunei Unțeni există o rețea de alimentare cu apă 

potabilă, care asigură necesarul de apă pentru locuitorii din 2 sate din 

cele 5 sate componente ale comunei, respectiv satele Unțeni și Burla. 

 

Rețeaua de alimentare cu apă are o lungime de 11,328 km, din care 

8,328 km în satul Unțeni și 3 km în satul Burla. 

 

Ponderea gospodăriilor din comuna Unțeni care au acces la rețeaua 

de alimentare cu apă este 44%. Cu toate acestea, racordate la rețea 

sunt doar 32% dintre gospodării. 

 

Serviciul de alimentare cu apă a satului Unţeni este asigurat de către 

S.C. Nova ApaServ S.A. Botoşani iar rețeaua de apă potabilă este 

alimentată din sistemul regional de alimentare cu apă al judeţului 

Botoşani, din sursa de suprafaţă, râul Siret.  

 

Alimentarea cu apă a gospodăriilor care nu sunt racordate la sistemul 

centralizat existent (56%) este asigurată din surse proprii, captări 

subterane, puțuri săpate de tip fântâni alimentate din pânzele freatice 

și construite de localnici din piatră sau beton. Astfel, pe teritoriul 

comunei Unțeni există un număr total de fântâni de 576. 

 

Luând în considerare aspectele economice și sociale prezentate se 

impune extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă la nivelul 

întregii comune, în vederea creării cadrului necesar pentru 

dezvoltarea durabilă a acesteia. 
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Rețeaua de canalizare  

 

Comuna Unțeni nu dispune de o rețea publică de canalizare și nici de 

o stație de epurare a apelor uzate. În acest context, crearea unei 

infrastructuri publice de canalizare reprezintă una dintre priorităţile 

administrației locale, întrucât aceasta contribuie atât la creşterea 

calităţii vieţii și la dezvoltarea comunității socio-economice cât și la 

conservarea și protejarea factorilor de mediu. 

 

Lipsa unei rețele de canalizare conduce la contaminarea mediului și 

influențează într-un mod negativ starea de sănătate a locuitorilor 

comunei. Astfel, apa provenită din precipitaţii, nefiind colectată printr-

o rețea de canalizare, generează infiltraţii, alunecări de teren şi 

eroziunea solului și conduce la contaminarea mediului în urma 

traversării depozitelor de deşeuri. 

 

În lipsa unei rețele pentru a evacua din gospodării apele uzate, 

locuitorii comunei apelează la soluții alternative: utilizează latrine sau 

bazine vidanjabile care, incorect amplasate şi neetanşate 

corespunzător, generează efecte negative asupra sănătății umane și 

asupra mediului. 

 

 

 

 

 

 

Rețeaua de energie termică 

 

În prezent, în comuna Unțeni, nu există un sistem centralizat de 

alimentare cu energie termică sau cu gaze naturale, motiv pentru 

care, locuitorii comunei utilizează sisteme alternative de încălzire, 

bazate pe consumul de combustibili lichizi și solizi (lemn, cărbune, 

petrol). 

 

Utilizarea sistemelor clasice de alimentare cu energie termică 

generează un randament scăzut ținând cont de faptul că locuințele nu 

sunt izolate termic, dar mai ales afectează mediul înconjurător, prin 

arderea combustibilului lemnos şi a combustibilului fosil pentru 

prepararea hranei şi furnizarea energiei termice. 

 

În acest context, se înregistrează un nivel ridicat de pierderi de 

energie termică la nivelul consumului casnic, având o influenţă directă 

asupra cantității utilizate de combustibil şi asupra cantității noxelor 

emise în atmosferă în urma arderilor. 

 

Luând în considerare așezarea geografică a comunei Unțeni și lipsa 

unui sistem centralizat de gaze naturale, în scopul creșterii nivelului 

de trai al comunităţii locale și al conservării resurselor primare prin 

utilizarea eficientă a acestora, pe teritoriul acesteia pot fi valorificate 

surse alternative de energie (solară, geotermală, eoliană) care să 

înlocuiască sistemele clasice de încălzire.  

 

 


