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Rețeaua de energie electrică 

 
La nivelul comunei Unțeni, alimentarea cu energie electrică a comunei 

este realizată de EON Energie România S.A. - Sucursala Botoşani prin 

Sistemul Energetic Național. Lungimea reţelei de distribuţie a energiei 

electrice este de aproximativ 40 km iar posturile de transformare sunt 

în număr de 7.  

 

Sistemul asigură necesarul de energie electrică pentru un număr de 

1.074 de locuințe, reprezentând 99% din totalul locuințelor comunei 

Unțeni. 

 

Iluminatul public local este administrat și gestionat de către Consiliul 

Local Unțeni și se realizează prin compartimentul de gospodărire 

comunală din cadrul acesteia. Astfel, reţeaua de iluminat public a 

comunei funcţionează cu 292 lămpi stradale, însă pentru 

eficientizarea consumului de energie electrică se poate pune accent 

pe utilizarea unor lămpi cu un consum scăzut de energie. 

 

Considerând perspectivele de dezvoltare a comunei Unțeni din punct 

de vedere social și economic, extinderea rețelelor electrice și 

redimensionarea echipamentelor specifice reprezintă un factor 

important ce contribuie în mod direct la modernizarea comunei. 

 

 

Infrastructura de comunicații 
 

Dezvoltarea unei comunităţii se află într-o relaţie de interdependenţă 

cu accesul la servicii de date și voce de pe diferite dispozitive: 

calculatoare, laptopuri, notebook-uri, tablete, smartphone-uri și chiar 

televizoare. Acestea creează nevoia unei infrastructuri de comunicaţii 

performante, capabile să susțină avântul tehnologic. 
 

Populația comunei Unțeni are acces la serviciile de comunicații prin 

operatorii Orange, Telekom și Vodafone în cazul telefoniei mobile, în 

timp ce telefonia fixă și accesul la Internet sunt asigurate de Telekom. 

Serviciul de televiziune digitală prin satelit este asigurat de către AKTA 

și Telekom.  
 

Cu toate acestea, gradul de conectare la aceste servicii este unul 

relativ scăzut, doar 40 de locuințe au conexiune Internet, 

reprezentând aproximativ 3,72% din totalul locuințelor și doar 116 

locuințe sunt abonate la rețeaua fixă de telefonie, reprezentând 

aproximativ 10,79% din totalul locuințelor. În ceea ce privește nivelul 

de conectare a locuinţelor la servicii de televiziune digitală prin satelit, 

acesta era de aproximativ 11,16%. 
 

Ținând cont de faptul că accesul la informație constituie unul din 

principalii factori ce contribuie la dezvoltarea unei comunități, este 

necesară derularea unor campanii de informare a populației cu privire 

la beneficiile diversificării posibilităților de acces la informație și la 

resursele informaționale publice, în condițiile în care gradul de 

conectare la infrastructura de comunicații este foarte scăzut. 
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Infrastructura de locuințe 
 

Suprafaţa totală a comunei Unțeni este de 6.423 ha, din care 

suprafaţa de intravilan (518,6 ha) ocupă doar 8%. 

 

Suprafața locuibilă a comunei Unțeni, la nivelul anului 2013, era de 

51.490 m2, reprezentând aproximativ 0,7% din totalul suprafeței 

locuibile a județului Botoșani.  

 

Numărul total de gospodării din comuna Unțeni este de 1.075, dintre 

care 40% se află în localitatea Unțeni. Acest fapt se datorează nivelului 

mai ridicat de dezvoltare a localității Unțeni (existența rețelei de 

alimentare cu apă, cabinet medical etc.) față de celelalte localități 

componente ale comunei. 

 

Tabelul nr. 2.16 – Număr gospodării în comuna Unțeni 

Nr. 

Crt. 
Denumire Număr gospodării 

1. Unțeni 426 

2. Burla 45 

3. Burlești 242 

4. Soroceni 62 

5. Mînăstireni 300 

 Total  1.075 

Sursa: Informații furnizate de Primăria comunei Unțeni 

 

În ceea ce privește fondul locativ al comunei Unțeni, la nivelul anului 

2013, acesta era format din 1.359 locuințe. 

 

Tabelul nr.  2.17 - Situația fondului locativ al comunei Unțeni, în 2013 

Nr. 

Crt. 
Denumire 

Județul 

Botoșani 
Comuna Unțeni 

1. Locuințe 175.965 1.359 

2. Camere de locuit (număr) 450.629 3.209 

3. Suprafața locuibilă (m
2
) 7.387.196 51.490 

4. Proprietate majoritar de stat 2.051 1 

5. Proprietate majoritar privată 173.914 1.358 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

 

Din punct de vedere al formei de proprietate, la nivelul comunei, în 

anul 2013, existau 1.358 locuințe în proprietate majoritar privată și 1 

locuință în proprietate majoritară de stat. De asemenea, se observă 

faptul că proprietățile majoritar private reprezintă aproximativ 0,8% 

din totalul proprietăților private de la nivelul județului Botoșani. 

 

Numărul total de camere de locuit este de 3.209, fiind înregistrată o 

medie de aproximativ 2,26 camere per locuință, sub media din spațiul 

rural de 2,9 camere/locuință. Raportat la numărul total de camere din 

județul Botoșani, cele din comuna Unțeni reprezintă 0,7%. 
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Resursele umane și ocuparea forței de 
muncă  
 

În contextul crizei economice, efectele negative asupra resurselor umane au fost semnificative, înregistrându-se reduceri considerabile ale 

ratei de ocupare a forței de muncă. Astfel, pentru perioada 2014 – 2020, obiectivul principal al României enunțat în Strategia Națională 

pentru Ocuparea Forței de Muncă este acela de a realiza o creștere a ratei de ocupare de 75% pentru populația cu vârsta cuprinsă între 20 

și 64 ani, fiind adoptate diverse măsuri și reforme pentru stimularea creării de noi locuri de muncă. 

Contextul actual general 

 

La 1 ianuarie 2014,  în România, s-a înregistrat o rată de ocupare a 

forței de muncă, în rândul persoanelor cu vârste între 20 și 64 de ani, 

de 61,3%, sub media Uniunii Europene, de 68,3%. Astfel, România s-a 

clasat pe locul 21 din cele 28 de state membre ale UE. 

 

La nivel național, Regiunea Nord-Est deține cea mai mare pondere a 

resurselor de muncă, respectiv de 17%. Pe de altă parte, rata de 

ocupare este cea mai scăzută, înregistrând un procent de 50% din 

totalul forței de muncă existente, acestea activând în principal în 

domeniile agriculturii (40,06%) și industriei (16,58%).1 

 

                                                           
1
 Raport Balanța Forței de Muncă la 1 ianuarie 2014 

Referitor la rata de ocupare în mediul rural, aceasta înregistra un 

procent de 85% din totalul forței de muncă existente, 59,50% din 

resursele de muncă activând în domeniul agriculturii și 12,08% în 

industria prelucrătoare.2 

 

Referitor la rata de ocupare a forței de muncă în județul Botoșani, la 1 

ianuarie 2014 aceasta se cifra la 53,8% cu 3,8 pp mai mare decât cea 

de la nivelul Regiunii de Nord-Est. Totodată, se remarcă faptul că 

județul Botoșani deține 12,35% (148,6 mii) din totalul populației 

ocupate din Regiunea Nord-Est (2.401,3 mii).  

 

                                                           
2
 Institutul Național de Statistică 
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Indicatori reprezentativi și evoluție 

 

Având în vedere faptul că forța de muncă constituie principalul pilon 

de susținere al procesului de dezvoltare durabilă a unei comunităţi, 

este necesară o analiză a evoluţiilor demografice şi de ocupare a 

segmentului de vârstă  care caracterizează populaţia activă. 

 

În acest sens, analiza indicatorilor referitori la distribuția populației pe 

grupe de vârstă și gradul de ocupare al populației apte de muncă, 

reprezintă o necesitate în determinarea potenţialului de dezvoltare 

economică locală, sub aspectele existenţei forţei de muncă atât pe 

termen mediu cât şi lung. 

 

Populația activă a comunei Unțeni, în anul 2013, era de 1.497 de 

persoane, reprezentând 53,52% din populația totală. Așadar, se 

remarcă faptul că la nivelul comunei există un nivel ridicat de forță de 

muncă disponibilă, însă în vederea evitării migrării acesteia către 

zonele mai dezvoltate sunt necesare măsuri care să vizeze pe de o 

parte creşterea atractivităţii comunei pentru locuit, iar pe de altă parte 

creşterea şi diversificarea oportunităţilor de ocupare a populaţiei. 

 

La nivelul anului 2011, numărul de persoane salariate a fost de 57, 

reprezentând doar 3,8% din totalul populației active, cu vârsta 

cuprinsă între 15 și 64 de ani. Valoarea foarte scăzută a acestui 

procent reflectă nivelul extrem de redus al locurilor de muncă de pe 

plan local raportat la forţa de muncă existentă pe piața locală. 

 

Tabel nr. 2.18 - Numărul mediu de salariați în perioada 2009 – 2012 

Nr. 

Crt. 
Denumire 2009 2010 2011 2012 2013 

1. 
Salariați – total – 

număr mediu  
70 61 57 55 54 

Sursa: Direcția Regională de Statistică Botoșani 

 

În cadrul comunei Unțeni, evoluția populației angajate a cunoscut în 

perioada 2010-2013 un trend descendent, ajungând, în anul 2013, la 

un număr mediu de salariați de 54 persoane, în scădere cu 

aproximativ 11% față de anul 2010.  

 

Domeniile principale de activitate ale populației angajate sunt 

învățământ, sănătate și asistență socială și administrație publică. 

Numărul mediu de salariați în învățământ s-a menținut constant în 

perioada 2010 - 2011 la 34 de angajați, iar numărul persoanelor 

salariate în sănătate și asistență socială a scăzut cu 23%. 

 

Analizând distribuția persoanelor ocupate pe domenii de activitate se 

constată faptul că marea majoritate dintre acestea activează în 

domeniul public – 93%, ca urmare a lipsei de oportunități de angajare 

și ocupare la nivelul mediului de afaceri local, fiind necesară sprijinirea 

dezvoltării și diversificării activităților economice în vederea creării de 

noi locuri de muncă. 
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Tabel nr. 2.19  - Situația numărului de salariați, pe domenii de activitate 

Nr. 

Crt. 
Denumire 2010 2011 

1. Agricultură, silvicultură și pescuit 2 2 

2. Comerț 2 2 

3. Administrație publică 10 9 

4. Învățământ  34 34 

5. Sănătate și asistență socială 13 10 

 TOTAL 61 57 

 Sursa: Direcția Regională de Statistică Botoșani 

 

Gradul de ocupare și șomajul 

 

Conform datelor furnizate de către Oficiul Registrului Comerțului 

Botoșani, numărul total al șomerilor înregistrați în anul 2013, la nivelul 

comunei Unțeni a fost de 16 persoane, în scădere față de anul 

anterior cu 16%. 

 

Pe fondul crizei economice, anul 2010 a reprezentat perioada cu 

numărul cel mai ridicat de șomeri, aceștia atingând pragul de 1,46% 

din populaţia activă din comuna Unțeni. 
 

La nivelul anului 2013, repartiția numărului total de șomeri pe cele 

două categorii, bărbați și femei, reflectă un procent ridicat al 

șomerilor de sex masculin (81%), fiind necesare acțiuni în direcția 

creării de noi locuri de muncă și reconversiei profesionale a 

persoanelor aflate în șomaj.  

Tabel nr.  2.20 – Numărul șomerilor din comuna Unțeni 

Nr. 

Crt. 
Denumire 2010 2011 2012 2013 

1. Șomeri - bărbați 15 13 11 13 

2. Șomeri - femei 6 3 8 3 

3. Șomeri - total 21 16 19 16 

4. 

Ponderea șomerilor în 

totalul populației stabile cu 

vârsta cuprinsă între 16 și 

62 de ani 

1,46 1,18 1,41 1,19 

Sursa: Oficiul Registrului Comerțului Botoșani 

 

Referitor la populația șomeră care beneficiază de indemnizație de 

şomaj, aceasta se cifra la 11 persoane în anul 2013, reprezentând 69% 

din numărul total de șomeri, în scădere față de anul 2012 cu 15%. 

 

Tabel nr. 2.21  – Situația numărului de șomeri 

Nr. 

Crt. 
Denumire 2010 2011 2012 2013 

1. Șomeri înregistrați 21 16 19 16 

2. Șomeri indemnizați 12 9 13 11 

3. Locuri de muncă vacante 9 3 1 2 

Sursa: Oficiul Registrului Comerțului Botoșani 

 

Procentul scăzut al populației salariate, reflectă insuficiența locurilor 

de muncă locale din comună, în comparație cu cererea existentă pe 

piața forței de muncă locale. Această situație rezultă și din datele 

statistice referitoarea la numărul locurilor de muncă vacante/nou 
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create din comuna Unțeni și numărul de șomeri înregistrat, raportul 

celor două variabile fiind de aproximativ 8 șomeri la fiecare loc de 

muncă disponibil. 

 

Referitor la formarea profesională la nivelul judeţului Botoșani, 

aceasta este asigurată pe de o parte de principalul furnizor de 

formare profesională din judeţ, și anume Agenţia Judeţeană pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă Botoșani, iar pe de altă parte de furnizorii 

de formare profesională autorizaţi. 

 

La nivelul anului 2013, niciun șomer din comuna Unțeni nu a urmat 

cursuri de recalificare profesională, fiind necesară o promovare 

sporită a programelor existente la nivel județean referitoare la 

reintegrarea pe piața forței de muncă a șomerilor. 
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Educație 
 

„Menirea firească a şcolii nu este să dea învăţătură, ci să deştepte, cultivând destoiniciile intelectuale în mintea copilului, trebuinţa de a 

învăţa toată viaţa.“ – Ioan Slavici 

 

Contextul actual general 

 

Educația contribuie în mod direct la îmbunătățirea calității vieții, 

deține un rol semnificativ asupra dezvoltării socio-economice locale, 

și  contribuie la creșterea gradului de participare pe piața muncii, la 

consolidarea fiscală și sustenabilitatea financiară pe termen lung. 

  

Rețeaua sistemului educațional de la nivelul comunei Unțeni, 

cuprinde următoarele instituții de învățământ: 

 Școala cu clasele I-VIII nr. 1 Unțeni; 

 Școala cu clasele I-VIII nr. 2 Mînăstireni; 

 Școala cu clasele I-IV nr. 3 Burlești. 

 

Clădirile unităților școlare sunt mai vechi de 30 de ani, starea acestora 

necesitând îmbunătățiri (reparații interior și exterior, termoizolarea 

clădirilor etc.) .  

 

 

 
Școala Gimnazială Unțeni 
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În ceea ce privește racordarea la rețeaua de utilități publice, din cele 3 

unități de învățământ existente în comuna Unțeni, doar Școala 

Gimnazială nr. 1 Unțeni este racordată la rețeaua de apă potabilă iar 

Școala Gimnazială nr. 2 Mînăstireni dispune de o sursă proprie de 

alimentare cu apă (fântână cu hidrofor).  

 

Referitor la sursa de încălzire, în lipsa unei rețele de gaze naturale, 

încălzirea în Școlile Gimnaziale din satele Unțeni și Mînăstireni se 

realizează cu centrale termice pe lemne iar în Școala Primară Burlești 

încălzirea este asigurată prin intermediul sobelor cu lemne. Totodată, 

cele 3 unități de învățământ sunt racordate la rețeaua de energie 

electrică. 

 

Unitățile de învățământ dispun de o bază materială ce cuprinde un 

număr total de 22 de săli de clasă și cabinete școlare, 3 laboratoare, 1 

atelier și 1 teren de sport. De asemenea, elevii au acces la 39 

calculatoare (5 calculatoare în cadrul Școlii cu clasele I-IV nr. 3 

Burlești, 15 calculatoare în cadrul Școlii cu clasele I-VIII nr. 2 

Mînăstireni și 19 calculatoare în cadrul Școlii cu clasele I-VIII nr. 1 

Unțeni). Analizând raportul elevi/numărul de calculatoare, acesta era 

de 7 elevi/calculator, peste media de la nivel urban de 5 

elevi/calculator.3 În aceste condiții este necesară dotarea unităților de 

învățământ cu unități de calcul și dotări IT pentru o mai bună 

adaptare a activităţii educaţionale  la nevoile economiei şi societăţii 

moderne. 

 

Numărul elevilor înscriși în anul școlar 2013-2014 este de 345 elevi, în 

scădere față de anul școlar anterior cu un procent de 8,5%. Din totalul 

populației școlare, copiii înscriși la grădiniță dețin un procent de 

19,7%, cei din învățământul primar 43,8%, iar restul de 36,5% sunt 

înscriși în învățământul gimnazial. 
 

Tabel nr. 2.22 - Populația școlară din comuna Unțeni 

Nr. 

Crt. 
Denumire 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

1. Învățământ preșcolar 95 78 68 

2. Învățământ primar 152 163 151 

3. Învățământ gimnazial 142 136 126 

 Total  389 377 345 

Sursa: Direcția Regională de Statistică Botoșani 

                                                           
3 Institutul Național de Statistică 
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În cadrul unităților de învățământ din comuna Unțeni, personalul 

didactic implicat în actul educațional era în număr de 25 cadre 

didactice, la nivelul anului școlar 2013-2014. Prin urmare, unui cadru 

didactic ii revin 13,8 elevi, sub media de la nivel național de 15,23 

elevi.4 
 

Tabel nr. 2.23 - Personalul didactic din comuna Unțeni 

Nr. 

Crt. 
Denumire 2011-2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

1. Învățământ preșcolar 4 4 4 

2. Învățământ primar 11 9 9 

3. Învățământ gimnazial 11 11 12 

 Total  26 24 25 

Sursa: Direcția Regională de Statistică Botoșani 

 

 
Figura nr.  2.4 – Raportul număr cadre didactice – elevi 

 

                                                           
4 Institutul Național de Statistică 

În ceea ce privește rata de abandon școlar al elevilor din comuna 

Unțeni, aceasta se cifra la 1% în anul școlar 2012-2013, cu 0,7 pp mai 

scăzută decât în anul școlar anterior și cu 14,9 pp mai scăzută față de  

rata abandonului școlar înregistrată la nivel național (15,9%).  

 

Tabel nr. 2.24 – Rata abandonului școlar 

Nr. 

Crt. 
Denumire 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

1. Rata abandonului școlar 1,96% 1,7% 1% 

Sursa: Informații furnizate de Primăria Unțeni 

 

În ceea ce privește frecvența elevilor la cursuri, în anul școlar 2012-

2013 s-a înregistrat o rată a absenteismului de 5,93%, mai mică cu 

0,46% față de anul anterior, fapt ce demonstrează creșterea 

interesului elevilor pentru învățare. 

 

Tabel nr. 2.25 – Rata absenteismului 

Nr. 

Crt. 
Denumire 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

1. Rata absenteismului 6,28% 6,39% 5,93% 

Sursa: Informații furnizate de Primăria Unțeni 

 

Media de promovabilitate la Evaluarea Națională a elevilor înscrişi în 

unităţile de învăţământ din comuna Unțeni a fost de 37,03% în anul 

şcolar 2012 – 2013, acesta reducându-se cu 38,83 pp comparativ cu 

anul școlar 2010-2011, situație cauzată de schimbările frecvente din 

programa școlară. 

 

2.050

1.907

1.831

26

24

25

0 100 200 300 400 500

2011/2012

2012/2013

2013/2014

cadre 

didactice

elevi



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

48 
 

Tabel nr. 2.26 – Rata de promovabilitate la Evaluarea Națională 

Nr. 

Crt. 
Denumire 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

1. Rata promovabilității 75,86% 24,32% 37,03% 

Sursa: Informații furnizate de Primăria Unțeni 

 

De asemenea, elevii din cadrul comunei Unțeni au participat la diferite 

proiecte organizate la nivel local și județean care contribuie la 

dezvoltarea capacității de studiu a elevilor și la îmbunătățirea 

cunoștințelor generale legate de mediul înconjurător, cultură, tradiție 

și spirit civic, printre care: 

 Proiect european eTwinning “La Journée Internationnale de 

l`enfant à la campagne”; 

 Proiectul „Şcoli pentru un viitor verde”, realizat de Organizaţia 

internaţională World Wide Fund for Nature şi Editura CD PRESS; 

 Proiect internaţional „Cetăţeni europeni, prietenie fără hotare”, 

cu Şcoala Terminou de Notre-Dame din Plomeur, Franţa; 

 Proiect „Inimi la unison” inițiat de Asociaţia Umanitară “Inimi la 

unison”  Botoşani; 

 Proiect voluntariat „Sunt mic dar cu o inimă mare”; 

 Proiect „Tradiţii de primăvară la români”. 

 

 

 

 

 

 

Elevii din cadrul Școlii gimnaziale Unțeni și Școlii gimnaziale 

Mînăstireni au acces la 2 biblioteci școlare ce dețin un număr total de 

13.626 volume de carte.  
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Principalele probleme 

 

 

 

Una dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă 

infrastructura educațională de la nivelul comunei Unțeni este 

reprezentată de gradul avansat de uzură al clădirilor educaționale. În 

acest sens autoritatea publică locală trebuie să se axeze asupra 

lucrărilor de renovare (izolare termică, reparații interior și exterior etc.) 

și modernizare pentru a putea asigura condițiile minime necesare 

desfășurării actului educațional.  

 

Unitățile de învățământ din localitățile Mînăstireni și Burlești nu au 

acces la rețelele publice de utilități în sistem centralizat, fapt ce 

afectează desfăşurarea activităţilor educaționale și nivelul de confort 

al elevilor și al cadrelor didactice și prezintă un grad de risc asupra 

stării de sănătate a acestora. 

 

Alte probleme identificate la nivelul infrastructurii educaționale din 

comuna Unțeni sunt insuficiența laboratoarelor și atelierelor școlare, 

lipsa unor cabinete de consiliere psihopedagogică, lipsa unor săli de 

sport și terenuri de sport la nivelul tuturor unităților de învățământ.  

 

Totodată, este necesară dotarea unităților de învățământ cu unități de 

calcul, sisteme moderne IT, în condițiile necesității îmbunătățirii 

calității actului educațional și adaptării activităţii educaţionale la 

cerinţele actuale ale societăţii şi ale pieţei muncii. 

Ținând cont de faptul că sistemul educațional împreună cu ideile 

inovatoare și măsurile antreprenoriale conduc la o creștere 

economică sustenabilă și la crearea de noi locuri de muncă 

îmbunătățirea sistemului educațional este o prioritate privind 

dezvoltarea comunităţii locale, fiind un element reprezentativ de 

dezvoltare socio-economică. 
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Sănătate 
 

Furnizarea şi accesul la serviciile medicale reprezintă o problemă cheie pentru asigurarea unei mai bune calităţi a vieţii în comunităţile rurale. O 

populație sănătoasă constituie elementul cheie ce stă la baza dezvoltării socio-economică a unei comunități și o condiție esențială pentru pentru 

asigurarea unei forțe de muncă longevive. Astfel, la nivelul oricărei comunități sunt necesare investiții care să permită creșterea speranței de viață a 

populației, fapt ce va conduce în mod direct la prosperitate economică. 

 

Contextul actual general 

 

La nivelul comunei Unțeni există un singur cabinet medical localizat în 

satul Unțeni, ce asigură serviciile de asistență sanitară pentru toți 

locuitorii comunei. În ceea ce privește personalul medico-sanitar, în 

cadrul cabinetului activează 1 medic și 3 asistenți sanitari ce ajută la 

prevenirea și atenuarea problemelor de sănătate cu care populația 

comunei se confruntă. 

 

Comuna Unțeni se confruntă cu o insuficiență semnificativă legată de 

personalul medical. Astfel, 1 singur medic asigură servicii pentru toți 

cei 2.797 de locuitori ai comunei, cu mult peste numărul de pacienți 

care revin unui cadru medical la nivel național, de 427 persoane. 
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Privind starea de sănătate a populației, conform informațiilor furnizate 

de personalul medical din cadrul cabinetului medical, principalele 

afecțiuni ale populației sunt următoarele: hipertensiunea arterială, 

bronhopneumopatia cronică obstructivă (BPCO), diabetul zaharat, 

ciroza hepatică, epilepsie, accident vascular cerebral și ulcer gastric.  

 

În comuna Unțeni nu există spitale, cele mai apropiate aflându-se în 

orașul Botoșani, la aproximativ 16 km: Spitalul de Urgență Mavromati, 

Spitalul de recuperare Sf. Gheorghe, Spitalul Județean Mavromati. 

 

În ceea ce privește cazurile de urgență, acestea sunt preluate de 

Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență – 112. Serviciul de 

ambulanță ce asigură asistență medicală este Serviciul Județean de 

Ambulanță și UPU Botoșani din cadrul Spitalului Județean 

„Mavromati”. 

 

 

Principalele probleme 

 

Sistemul medico-sanitar de la nivelul comunei Unțeni se confruntă cu 

o serie de probleme, legate atât de starea infrastructurii sanitare, cât 

și de calitatea serviciilor medicale furnizate. 

 

Una dintre problemele semnificative cu care se confruntă 

infrastructura de sănătate de la nivel comunei Unțeni constă în 

insuficiența numărului de structuri medicale (1 singur cabinet). În 

aceste condiții, locuitorii comunei Unțeni sunt nevoiți să meargă în 

localitățile învecinate sau în centrele urbane ale județului Botoșani, în 

vederea efectuării analizelor sau investigaților medicale de 

specialitate. 

 

În ceea ce privește nivelul dotării cu aparatură de specialitate a 

unității din comuna Unțeni, acesta este unul destul de redus. Lipsa 

echipamentelor medicale și a aparaturii de specialitate afectează 

considerabil capacitatea sistemului sanitar de a face față cerințelor 

populației și influențează negativ calitatea şi diversitatea serviciilor 

medicale. De asemenea, lipsa unei ambulanțe la nivel local presupune 

ca, în cazurile de urgență, asistența medicală să fie asigurată de un 

echipaj medical din orașul Botoșani. 

 

În concluzie, sistemul sanitar actual din comuna Unțeni 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 și atragerea de noi cadre 

medicale în comună. 
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Servicii sociale 
 

Combaterea sărăciei și a excluziunii sociale reprezintă un obiectiv principal al strategiei Europa 2020, care se concretizează prin reducerea numărului 

de persoane expuse riscului sărăciei, nivelului de precaritate materială severă și a numărului de persoane din cadrul gospodăriilor caracterizate cu un 

nivel scăzut de ocupare a forței de muncă, fiind necesară promovarea incluziunii sociale care joacă un rol important în îmbunătățirea capitalului 

uman și contribuie la dezvoltarea armonioasă a comunității locale. 

 

Contextul actual general 

 

În comuna Unțeni, serviciile sociale sunt asigurate prin 

Compartimentul de specialitate de asistenţă socială şi autoritate 

tutelară din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului, 

împreună cu Comitetul de autoritate tutelară al comunei Unţeni al 

cărei preşedinte este secretarul comunei. 

 

Compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei Comunei 

Unțeni are în vedere creșterea gradului de incluziune socială prin 

identificarea și soluționarea problemelor sociale ale comunității din 

diferite domenii precum: protecția copilului, a familiei, a persoanelor 

singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și a 

persoanelor aflate în nevoi. 
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În vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege, compartimentul 

de asistența socială desfășoară următoarele activități: 

 prevenirea situațiilor care pot conduce la marginalizare sau 

excluziune socială; 

 identificarea nevoilor individuale și de grup și a principalelor 

categorii de persoane care beneficiază de servicii sociale; 

 informarea asupra situațiilor de vulnerabilitate și dificultate, 

precum și asupra drepturilor sociale legale ale persoanelor; 

 realizarea de măsuri educative și de supraveghere destinate 

preîntâmpinării comportamentelor deviante; 

 acordarea de sprijin material și financiar persoanelor și familiilor 

cu venituri reduse cu scopul acoperirii nevoilor minime, 

prevăzute de ansamblul dispozițiilor legale în vigoare. 

 

Administrația publică locală finanțează anual departamentul de 

servicii sociale în vederea acordării de ajutor financiar localnicilor care 

au o situație socială precară. Pentru anul 2013, cheltuielile privind 

serviciile sociale au fost în valoare de 150 mii lei, reprezentând 5,3% 

din bugetul total, în creștere față de anul anterior cu 57,9%. 

  

Referitor la numărul persoanelor cu dizabilități din comuna Unțeni, în 

anul 2013, acesta se cifra la 89 de persoane, dintre care doar 7 

persoane beneficiau de indemnizație de handicap. În perioada 2011-

2013 se constată o creștere cu 17% a persoanelor cu dizabilități. 

 

Numărul de însoțitori ai persoanelor cu dizabilități în anul 2013 se 

cifra la 7 persoane, constatându-se faptul că 100% din persoanele ce 

primesc indemnizație de handicap au asistenți personali. 

 

Tabel nr.  2.27 – Număr beneficiari indemnizație de handicap 

Nr. 

Crt. 
Denumire 2011 2012 2013 

1. 
număr beneficiari 

indemnizație de handicap  
4 5 7 

Sursa: Informații furnizate de Primăria comunei Unțeni 

 

În ceea ce priveşte integrarea socio-profesională a persoanelor cu 

dizabilităţi, se constată că în perioada 2011-2013 nici o persoană care 

face parte din această categorie de persoane defavorizate nu a fost 

angajată. Persoanele cu nevoi speciale au dreptul sa li se creeze toate 

condițiile pentru a-și alege și exercita profesia, meseria sau ocupația, 

pentru a dobândi și menține un loc de muncă, precum și pentru a 

promova profesional. Astfel, se remarcă necesitatea de a implementa 

diferite măsuri care să promoveze și să încurajeze incluziunea 

acestora pe piața muncii. 

 

Totodată, serviciile sociale oferă ajutor și persoanelor cu resurse 

financiare limitate prin acordarea unui sprijin financiar pentru 

încălzire. Astfel, numărul beneficiarilor de ajutoare de încălzire în anul 

2013 era de 160 de persoane, reprezentând 5,72% din totalul 

populației. 
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Tabel nr. 2.28 – Număr beneficiari ajutoare încălzire 

Nr. 

Crt. 
Denumire 2011 2012 2013 

1. 
număr beneficiari ajutoare 

încălzire 
176 180 160 

Sursa: Informații furnizate de Primăria comunei Unțeni 

 

Principalele probleme 

 

Serviciul de asistență socială de la nivelul comunei Unțeni oferă 

suport persoanelor ce aparțin grupurilor defavorizate (bătrâni, 

pensionari, șomeri, copii din familii dezorganizate, persoane cu 

dizabilități etc.) în vederea reducerii gradului de sărăcie și combaterii 

excluziunii sociale. 

 

Cu toate acestea serviciile sociale nu reușesc să ofere asistență tuturor 

persoanelor defavorizate, cei mai expuși riscului de sărăcie și 

marginalizare fiind copiii ce provin din familii dezorganizate. În aceste 

condiții, este necesară intervenţia administrației publice prin luarea 

unor măsuri (acordarea de ajutor financiar, rechizite școlare, consiliere 

psihologică etc.) pentru creșterea calității vieții, prevenirea 

marginalizării și excluziunii sociale, precum și întreruperii transmiterii 

sărăciei de la o generaţie la alta și asigurarea de șanse egale pentru 

toţi copiii. 

 

 

Persoanele cu dizabilități reprezintă o altă categorie care întâmpină 

de asemenea probleme în ceea ce priveşte incluziunea socială, ca 

urmare a lipsei infrastructurii necesare accesului în diverse locații de 

recreere, instituții sau la actuale sau potențiale locuri de muncă. În 

acest sens oportună este realizarea infrastructurii de acces precum și 

încurajarea participării persoanelor cu dizabilități pe piaţa forţei de 

muncă.  

 

La nivelul comunei Unțeni este necesară încurajarea incluziunii 

grupurilor vulnerabile și combaterea atitudinilor și practicilor sociale 

de discriminare și se impune o atenție sporită creșterii cheltuielilor 

sociale alocate serviciilor sociale pentru prevenirea excluziunii pe 

termen lung precum și conceperea unor politici de succes privind 

ocuparea forţei de muncă. 
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Cultură și artă 
 

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 și menținerea tradițiilor și a 

moștenirii spirituale contribuind astfel la atractivitatea zonelor rurale. 

 

Patrimoniul cultural 

 

Cu toate că nu deține un patrimoniu cultural și istoric bogat, comuna 

Unțeni se deosebește prin tradițiile și obiceiurile ce încă se mai 

păstrează în această zonă, tradiții și obiceiuri ce pot contribui atât la 

dezvoltarea culturală a comunei cât şi la creșterea atractivității 

acesteia. 

 

Astfel, în vederea valorificării și conservării tradițiilor și obiceiurilor 

locale este necesară implementarea unor proiecte ce vizează 

organizarea de activități culturale precum și reabilitarea infrastructurii 

culturale. 

 

Obiceiurile reprezentative din viața satului ce se mai practică și astăzi 

de către locuitorii comunei Unțeni sunt datinile și obiceiurile de 

nuntă, obiceiurile de bobotează, obiceiurile de Sfântul Andrei, 

obiceiurile de Paște etc. 

Majoritatea manifestărilor culturale și artistice de la nivelul comunei 

Unțeni sunt găzduite de cele 2 cămine culturale existente în satele 

Mînăstireni și Burlești. Însă, ca urmare a vechimii acestora și a 

dotărilor necorespunzătoare este necesară atragerea unor investiții 

pentru realizarea unor lucrări de modernizare, contribuind astfel în 

mod semnificativ la promovarea vieții culturale din comună și la 

propagarea unui curent de valorificare și conservare a tradițiilor și 

obiceiurilor locale. 

 

Cultura comunei Unțeni este susținută şi prin biblioteca publică 

existentă care pune la dispoziția cititorilor un număr semnificativ de 

cărți, aproximativ 28.849 de volume. 
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O parte integrantă a moștenirii culturale o reprezintă lăcașele de cult. 

De-a lungul vremii acestea s-au constituit în centre de acumulare și 

diseminare a valorilor culturale, prin prezervarea culturii și 

transmiterea ei generațiilor următoare. Principalele lăcașe de cult din 

Unțeni ce au ca specific păstrarea identităţii şi tradiţionalității sunt:  

 Biserica  Sf. Nicolae din satul Soroceni; 

 Biserica Adormirea Maicii Domnului din satul Unţeni; 

 Biserica Sf. Dumitru din satul Burleşti; 

 Biserica Sf. Cuvioasă Parascheva din satul Burla; 

 Biserica Sf. Adrian şi Natalia din satul Mînăstireni; 

 Biserica Naşterea Maicii Domnului din satul Mînăstireni. 

 

 

 

Pentru a păstra nealterată moștenirea rurală și identitatea culturală, în 

următoarea perioadă de programare vor fi sprijinite acțiuni de 

protejare a patrimoniului cultural de interes local, inclusiv căminele 

culturale și lăcașele de cult, fapt ce va avea un impact pozitiv asupra 

turismului local și vor ajuta la stimularea dezvoltării mediului de 

afaceri local.  
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Evenimente culturale 
 

În cadrul comunei Unțeni se obișnuiește organizarea periodică de 

evenimente ce contribuie la conservarea obiceiurilor tradiționale, și 

celebrează tradițiile populare și credințele locuitorilor.  

 

Un eveniment cu tradiție este Ziua Eroilor care se sărbătorește în 

fiecare an cu prilejul zilei Înălțării Domnului. Cu ocazia acestui 

eveniment se organizează un program artistic de către elevii din 

comună pentru comemorarea bărbaților și femeilor care au murit în 

timp ce serveau în forțele armate. 

 

De asemenea, Festivalul Datinilor și obiceiurilor de Crăciun are loc 

anual în preajma Crăciunului și al Anului Nou. Cu această ocazie se 

realizează un program artistic care înglobează tradițiile locale, la care 

iau parte diferite formații de urători și colindători, ce promovează 

tradițiile și obiceiurile locale transmise din generație în generație. 
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Sport și agrement 
 

Dezvoltarea oricărei comunități este indispensabilă de factorul de 

petrecere a timpului liber și de opțiunile recreaționale existente. 

Astfel, amplasarea comunei Unțeni într-un cadru natural ferit de 

poluare oferă cadrul necesar dezvoltării şi diversificării activităților 

sportive şi recreative . 

 

Cu toate că la nivelul comunei Unțeni există potențial în vederea 

dezvoltării infrastructurii de agrement și de petrecere a timpului liber, 

acesta este insuficient valorificat, fiind necesare realizarea unor 

investiții semnificative cu scopul dezvoltării și promovării activităților 

sportive și recreative. Astfel, administrația publică locală trebuie să 

aibă în vedere asigurarea unor modalități variate de petrecere a 

timpului liber (amenajarea unor parcuri de recreere, parcuri de joacă 

pentru copii, construirea unui teren de sport), ce contribuie la 

creșterea gradului de atractivitate a comunei pentru locuit, a nivelului 

de sănătate și al bunăstării generale a localnicilor. 

 

Ținând cont de faptul că activitățile sportive contribuie la promovarea 

unui stil de viață sănătos, în comuna Unțeni se poate practica 

pescuitul sportiv, având în vedere existența iazului Unțeni, unul dintre 

cele mai mari iazuri din județul Botoșani, ce se întinde pe o suprafață 

de 76 ha.  
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Mediu  
 

Calitatea factorilor de mediu este influenţată de intensitatea activităţilor economice, nivelul producţiei industriale, comportamentul 

membrilor societăţii etc. Astfel, este necesară limitarea efectelor negative ale activităților economice asupra mediului și conservarea 

biodiversității, prevenirea riscurilor de calamități naturale și reconstrucția ecologică pentru asigurarea unei dezvoltări economice 

sustenabile în vederea reducerii disparităților regionale și creșterii economice.  

 

Contextul actual general 

 

Calitatea factorilor de mediu este în general bună, înregistrându-se un 

nivel scăzut de poluare, majoritatea efectelor negative asupra 

mediului în comuna Unțeni provin din arderea combustibililor pentru 

încălzire și prepararea hranei. Poluarea aerului este cauzată într-o 

proporție destul de redusă de transportul rutier și activitățile agro-

zootehnice și economice realizate la nivelul comunei.  

 

Calitatea aerului  

 

Comuna Unțeni nu dispune de o stație locală de monitorizare a 

indicatorilor specifici, aceasta realizându-se prin intermediul 

măsurătorilor la stația localizată în orașul Botoșani. Stația este dotată 

cu analizatoare automate ce măsoară continuu concentraţiile în aerul 

ambient ale poluanţilor: dioxid de sulf, oxizi de azot, monoxid de 

carbon, benzen, ozon, particule în suspensie din aerosoli. 
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Inexistenţa unei activități industriale care să determine emisii 

puternice de noxe în atmosferă, şi nivelul redus al noxelor generate 

de gospodăriile ţărăneşti, favorizează înregistrarea unor valori sub 

limita maximă admisibilă stabilită de legislația în vigoare pentru 

principalii poluanți atmosferici, exceptând anumite depășiri care 

vizează pulberile în suspensie, cauzate de traficul rutier. 

 

Principalele surse de poluare ale aerului din comuna Unțeni sunt 

reprezentate de:  

 traficul rutier ridicat înregistrat pe DN 29;  

 activitățile casnice, cum ar fi utilizarea energiei termice bazate 

pe combustibili solizi;  

 activitățile realizate de către operatorii economici de la nivel 

local și județean.  

 

Calitatea apei 

 

Comuna Unțeni este traversată de pârâul Burla, acesta provocând 

adesea inundații ca rezultat al topirii ghețurilor și a cantităților ridicate 

de precipitații în anotimpurile de primăvară și vară, producând 

pagube la nivelul gospodăriilor.  

 

Apele de suprafață sunt afectate în prezent de lipsa sistemelor de 

canalizare şi epurarea apelor uzate, de utilizarea substanțelor chimice 

în agricultură (fertilizanți și substanțe fitosanitare) fără asistență 

tehnică de specialitate, depozitarea necontrolată și 

necorespunzătoare a diferitelor categorii de deșeuri, spălarea 

diferitelor obiecte și bunuri în albia apelor de suprafață, etc. 

 

În vederea evitării pagubelor produse de inundații care afectează atât 

fauna piscicolă cât și sănătatea umană, este necesar ca autoritățile 

publice să elaboreze un plan de prevenire și combatere a acestora în 

vederea diminuării consecințelor asupra mediului natural din comună 

și din zonele limitrofe.  

 

Prezența deșeurilor aruncate pe malurile apelor curgătoare contribuie 

la creșterea gradului de poluare, situație ce necesită implicarea 

stringentă a administrației publice locale în vederea ecologizării 

apelor de suprafață și la creșterea gradului de informare a populației 

cu privire la efectele negative asupra mediului înconjurător.  

 

Insuficiența rețelelor de canalizare și a sistemelor de epurare a apelor 

uzate generează creșterea cantităților de poluanți din apele uzate, 

influențând în mod negativ calitatea apelor de suprafață. 

 

Calitatea solurilor 

 

Calitatea solurilor de pe teritoriul comunei Unțeni este afectată atât 

factorul antropic (activitățile umane, activitățile operatorilor 

economici) care contaminează solul cu substanțe nocive cât și de 

factorii pedogenetici (fenomene meteorologice) specifici în cadrul 

comunei. 
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Din cauza precipitațiilor frecvente înregistrate în anotimpurile de 

primăvară și toamnă, teritoriul comunei Unțeni este afectat adesea de 

inundații ce contribuie semnificativ la eroziunea solului. 

 

Pentru prevenirea și diminuarea procesului de degradare al solului 

este necesară implementarea unor măsuri care să vizeze următoarele: 

lucrări de îndiguire și împădurire a zonelor afectate. 

 

Spații verzi 

 

În prezent, la nivelul comunei Unțeni există 43 m2 de spații verzi, însă 

nu sunt amenajate. În aceste condiții se impune demararea unor 

proiecte care să vizeze amenajarea unor parcuri de recreere şi zone 

verzi în cadrul comunei. 
 

 

 

Managementul deșeurilor 

 

Administrația publică locală de la nivelul comunei Unțeni joacă un rol 

important în asigurarea implementării la nivel local a obligațiilor 

privind gestionarea deșeurilor, asumate de România prin Tratatul de 

Aderare la Uniunea Europeană. 

 

Ținând cont de importanța depozitării corespunzătoare a deșeurilor, 

în prezent se află în curs de implementare proiectul „Sistem Integrat 

de Management al Deșeurilor în Județul Botoșani”, finanțat de 

Uniunea Europeană prin Programul Operațional Sectorial “Mediu” 

(POS Mediu) – Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenție 1 

„Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și 

reabilitarea siturilor istorice contaminate”, care se derulează pe o 

perioadă de 57 de luni, cu dată estimată de finalizare 21.08.2015. 

Proiectul presupune construirea unei stații de tratare a deșeurilor, o 

instalație de sortare a deșeurilor, precum și crearea unui sistem de 

colectarea selectivă a deșeurilor (cuprinzând platforme de colectare, 

dotate cu pubele și euro-containere pentru colectarea separată a 

deșeurilor reziduale și a materialelor reciclabile).  

 

Conform Master Planului “Sistem integrat de management al 

deșeurilor în județul Botoșani”, deșeurile menajere din comuna Unțeni 

vor fi colectate utilizând sistemul de colectare la punct fix, cu puncte 

de precolectare. Sistemul de precolectare selectivă a deșeurilor cu 
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puncte de colectare constă în amplasarea în intravilanele localităților 

a unui număr de platforme de precolectare. 

 

Platformele vor fi organizate astfel încât să deservească 90 de 

locuitori/container în zonele rurale, iar pe aceste platforme vor fi 

amplasate eurocontainere metalice de 1,1m. Colectarea deșeurilor 

reciclabile în zonele rurale se va realiza prin colectarea la punct fix 

pentru anumite fracții – colectarea sticlei și a fracției ușoare 

(metal+plastic). Referitor la transportul și depozitarea deșeurilor, 

conform draftului III al Studiului de Fezabilitate aferent proiectului 

„Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”, 

comuna Unțeni este arondată zonei IV a județului Botoșani.  

 

În comuna Unțeni s-au stabilit 12 puncte (platforme) de colectare a 

deşeurilor din comună, astfel: 6 platforme în satul Unţeni, 3 platforme 

în satul Mînăstireni, 1 platformă în satul Burleşti, 1 platformă în satul 

Burla şi 1 platformă în satul Soroceni. 

 

La nivelul comunei, serviciile de salubritate sunt asigurate de firma SC 

RURAL SERV SRL. Cantitatea colectată de deșeuri în perioada 2011-

2013 a ajuns la 4.000 m3, numărul de pubele existent în comună fiind 

de 48 de bucăți. 

 

 

 

 

De asemenea, în vederea dezvoltării durabile a comunei și creșterii 

nivelului de trai al locuitorilor este necesară gestionarea într-un mod 

responsabil al deșeurilor electrice și electronice după tipul de material 

ce intră în componența acestora. În același timp, este necesară 

promovarea reutilizării deșeurilor provenite din urma demolărilor sau 

reparațiilor din construcții.  

 

Totodată, compostarea deșeurilor în gospodării reprezintă o metodă 

naturală de reciclare care contribuie la transformarea deșeurilor 

biodegradabile în îngrășământ natural ce poate fi folosit ca fertilizant 

sau ameliorator de sol. 
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Capacitatea administrației publice locale 
 

În contextul aderării României la Uniunea Europeană s-a impus realizarea unei reforme reale a administrației publice din România pentru asigurarea 

funcționării acestuia într-un mod cât mai eficient în slujba cetățeanului și adaptarea sectorului public la schimbările continue ale mediului economic și 

social. Activitățile din cadrul administrațiilor publice trebuie să răspundă într-un mod cât mai eficient cerințelor unei societăți democratice și criteriilor 

de eficiență economică aferente unei comune europene. 

 

Contextul actual general 
 

Administraţia publică a unităţii administrativ teritoriale a comunei 

Unțeni este formată din Consiliul Local, ca autoritate deliberativă şi 

Primarul comunei, ca autoritate executivă, după cum urmează:  

 Consiliul Local: format din 11 membri, acesta hotărăște în 

condițiile legii în toate problemele de interes local, cu excepția 

celor care aparțin de competența altor autorități publice sau 

locale;  

 Primarul: asigură respectarea drepturilor și libertăților 

fundamentale ale cetățenilor, precum și punerea în aplicare a 

legilor, a decretelor, hotărârilor și ordonanțelor Guvernului și 

hotărârilor Consiliului Local.  

 

În vederea aplicării activităților date în competența sa, primarul 

comunei Unțeni este susținut de un aparat de specialitate, pe care îl 

conduce. Acesta este structurat pe compartimente funcționale, 

distribuite pe diferite domenii (juridic, administrativ, social, cultural, 

de mediu etc.). De asemenea, administrația publică locală pune la 

dispoziția populației comunei și servicii precum cel de urgență sau de 

evidență a populației. 
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Astfel, prin intermediului aparatului de specialitate, administrația 

publică locală are în vedere desfășurarea eficientă a următoarelor 

atribuții 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 Unțeni.  

 

Sediul administrației publice locale se află în localitatea Unțeni, într-o 

clădire veche de peste 20 de ani, aceasta necesitând ample lucrări de 

reabilitare, modernizare, dotare cu echipamente și sisteme de calcul 

moderne și mobilier adecvat.  

 

Activitatea desfășurată de cei 13 angajați în cadrul primăriei Unțeni 

este facilitată de dotările din punct de vedere tehnologic, puse la 

dispoziția acestora, respectiv: 9 PC-uri, 8 imprimante 2 scanere și 2 

xeroxuri. De asemenea, angajații primăriei beneficiază de acces la 

rețeaua de telefonie fixă și mobilă, respectiv internet. 

 

 

Capacitatea financiară 

 

Administrația publică locală a comunei Unțeni finanțează activitățile 

pe care le întreprinde din fonduri proprii realizate în decursul unui an, 

dar și prin intermediul fondurilor primite de la stat, pe baza cărora se 

stabilesc domeniile, activitățile și evenimentele ce vor primi finanțare 

în perioada imediat următoare. 

 

În 2013 se constată o majorare a veniturilor ce alcătuiesc bugetul 

local cu 8% față de anul anterior, de la  2.260 mii în anul 2012 la 2.442 

mii în anul 2013. 

 

Tabel nr. 2.29 - Situația veniturilor din bugetul local a comunei Unțeni 

Nr. 

Crt. 
Denumire 2011 2012 2013 

1. 
Total venituri buget local 

(lei) 
2.278 2.260 2.442 

Sursa: Informații furnizate de Primăria comunei Unțeni 

 

Analizând repartizarea cheltuielilor bugetului local se constată faptul 

că pe parcursul celor 3 ani domeniul învățământului a beneficiat de 

cea mai ridicată sumă alocată, care în 2013 a atins un procent de 

44,4% din bugetul local.  
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De asemenea, de remarcat este evoluția cheltuielilor aferente 

domeniului transporturi care au crescut în anul 2013 cu 78,9% față de 

anul anterior.  

 

Tabel nr. 2.30 - Repartizarea cheltuielilor bugetului local pe domenii 

Nr. 

Crt. 

Cheltuieli buget 

local din care: 

2011 

(mii 

lei) 

2012 

(mii 

lei) 

2013 

(mii 

lei) 

Ponderea 

cheltuielilor 

aferente anului 

2013 în bugetul 

local (%) 

1. 
Alte servicii publice 

generale 
115 133 22 0,8% 

2. Ordine publică 60 78 80 2,8% 

3. Învățământ 972 1.104 1.265 44,4% 

4. Sănătate  10 10 10 0,4% 

5. Cultură  114 50,1 47 1,6% 

6. Asistență socială 239 95 150 5,3% 

7. Servicii și dezvoltare 64,10 201 125 4,4% 

8. Protecția mediului 46 50 40 1,4% 

9. Transporturi  204,50 331,50 593 20,8% 

10. Administrație  453,4 586,9 518 18,1% 

 Total 2.278 2.640 2.850 100% 

Sursa: Informații furnizate de Primăria comunei Unțeni 

 

O diminuare consistentă a cheltuielilor se remarcă la domeniul alte 

servicii publice generale, unde în anul 2013 cheltuielile alocate au 

scăzut cu 80,9% față de anul 2011 și cu 83,5% față de anul 2012. 

Ordine și siguranță publică 

 

În cadrul comunei Unțeni funcționează un Post de Poliție în cadrul 

căruia își realizează activitatea 3 angajați. Astfel, unui polițist îi revine 

un număr de 932 de cetățeni ai comunei, media normală fiind de 1 

polițist la 1.000 de locuitori. 

 

În scopul asigurării siguranţei locuitorilor în situaţii de incendiu şi 

calamităţi, la nivelul comunei a fost înființat Serviciul Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă Unțeni. 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. 
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Serviciul voluntar pentru situații de urgență este compus din 33 de 

persoane, dintre care o persoană este angajată permanent în funcția 

de șef SVSU, iar 32 sunt persoane voluntare. 

 

În acest context, se poate observa că la nivelul comunei Unțeni 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 intervenție (achiziționarea de utilaje pentru stingerea 

incendiilor, utilaje de deszăpezire). 
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Strategie de dezvoltare locală, perioada 2014 -2020 
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DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

 PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 trendul ascendent al numărului de locuințe în 

perioada 2010 – 2012; 

 aces facil al investitorilor prin existența drumului 

național DN 29 care face legătură între orașele 

Botoșani și Săveni;  

 suprafața extinsă a terenului agricol oferă condiții 

prielnice de dezvoltare al sectorului agricol și 

agroturismului; 

 prețul scăzut al forței de muncă; 

 mediul de afaceri local are o capacitate ridicată de 

susținere a investițiilor în domeniul agricol;  

 cultivarea unui număr ridicat de  culturi agricole 

(porumb, grâu, lucernă, ovăz, cartofi etc.); 

 preponderența propritetăților private; 

 existența de resurse ce pot fi valorificate economic 

(suprafețe agricole întinse, pășuni, apele de 

suprafață, cadrul natural).  

 slaba dezvoltare a culturii antreprenoriale; 

 lipsa asociațiilor și grupurilor de producători locali 

care să amplifice producția și comercializarea 

produselor locale; 

 slaba dezvoltare a infrastructurii aferente mediului de 

afaceri;  

 lipsa infrastructurii suport pentru dezvoltarea 

economică a sectorului zootehnic; 

 lipsa unui centru de colectare și valorificare a 

fructelor și legumelor; 

 slaba valorificare a parteneriatelor public -privat; 

 lipsa promovării oportunităților de finanțare a 

afacerilor prin accesarea fondurilor europene; 

 promovarea redusă a produselor alimentare 

tradiționale obținute pe plan local; 

 capacitatea redusă a mediului de afaceri local de a 

susține investiții cu potențial inovativ; 

 slaba dezvoltare a agroturismului; 

 practicarea predominantă a agriculturii de 

subzistență; 

 lipsa serviciilor de consultanță/consiliere în afaceri; 

 colaborare insuficientă între întreprinderi în vederea 

creării de asocieri în domenii diverse de activitate. 
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DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

 OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 existența fondurilor europene care sprijină 

dezvoltarea mediului antreprenorial; 

 forță de muncă ieftină; 

 existența programelor guvernamentale de susținere 

a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii; 

 existența programului Rabla pentru achiziționarea de 

tractoare/utilaje agricole. 

 dezvoltarea unor parteneriate public – private; 

 acordarea de facilități fiscale pentru mediul de 

afaceri de către autoritățile publice locale; 

 dezvoltarea meseriilor tradiționale și artizanatului; 

 posibilitatea susținerii unui parteneriat public-privat 

de tip GAL și a activităților întreprinse de acesta; 

 existența programelor de calificare și reconversie 

profesională; 

 introducerea unor programe de sprijinire și 

consultanță acordate persoanelor interesate să 

demareze o nouă afacere; 

 accesarea de fonduri pentru dezvoltarea zootehniei; 

 atragerea investitorilor străini. 

 situația economico-financiară precară din România; 

 continuarea fenomenului de migrare a forței de 

muncă către zone mai dezvoltate; 

 instabilitate legislativă cu repercusiuni asupra 

activității agenților economici; 

 lipsa de receptivitate a populației la programele de 

finanțare; 

 blocarea creditării din cauza crizei financiare și a 

blocajelor financiare; 

 lipsa disponibilităților financiare a populației; 

 dependența economiei locale față de agricultură; 

 stoparea finanțării nerambursabile pentru finanțarea 

mediului de afaceri; 

 informarea precară a populației cu privire la procesul 

de înființare a unei noi afaceri;  

 lipsa lichidităților pe plan local care conduc la 

falimentarea societăților comerciale; 

 creșterea contravalorii dobânzilor percepute de 

instituțiile bancare pentru creditele acordate pentru 

finanțarea proiectelor de investiții; 

 creșterea competiției pe piața produselor alimentare, 

fapt ce poate defavoriza unele sectoare tradițional, 

care nu ating standardele pieței unice (UE). 
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INFRASTRUCTURĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 existența drumului național DN 29, care face 

legătura între orașele Botoșani și Săveni;  

 existența unui sistem de alimentare cu apă pe 

teritoriul comunei Unțeni; 

 existența unui număr ridicat de fântâni pe teritoriul 

comunei  (576 de unități);  

 executarea de lucrări de modernizare a drumurilor 

comunale; 

 ponderea ridicată a numărului de gospodării cu 

acces la rețeaua de electricitate (99%); 

 accesibilitate bună a populației la serviciile de 

comunicații;  

 creșterea numărului de locuințe construite în anul 

2012. 

 

 lipsa unei rețele de canalizare pe teritoriul comunei 

Unțeni; 

 lipsa unui sistem centralizat de alimentare cu energie 

termică;  

 gradul redus de racordare la rețeaua de alimentare cu 

apă (13%); 

 deversarea apelor uzate neepurate direct în albiile 

apelor curgătoare de pe teritoriul comunei; 

 lipsa fondurilor pentru întreținerea elementelor de 

infrastructură și reabilitarea, extinderea acestora;  

 lipsa pistelor pentru bicicliști;  

 gradul ridicat de uzură a rețelei de iluminat stradal;  

 starea avansată de degradare a trotuarelor și lipsa 

acestora pe anumite porțiuni stradale;  

 lipsa izolației termice a locuințelor și clădirilor publice; 

 starea precară a drumurilor de exploatație agricolă 

îngreunează desfășurarea activităților economice și 

traficul rutier; 

 nivel redus de implementare a unor sisteme care să 

utilizeze energia solară, energia geotermală și energia 

eoliană ori alte surse regenerabile care să înlocuiască 

sistemele clasice de încălzire. 
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INFRASTRUCTURĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 existența fondurilor europene pentru dezvoltarea și 

modernizarea infrastructurii rutiere; 

 realizarea de alei pietonale în comună;  

 modernizarea sistemului rutier prin implementarea 

sistemelor video, a mijloacelor de semnalizare 

luminoase și a indicatoarelor stradale; 

 disponibilitatea fondurilor europene pentru 

dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară; 

 existența Programului Prima Casă, care sprijină 

tinerii în achiziționarea sau construirea unei 

locuințe; 

 existența terenurilor neexploatate în prezent, dar 

care pot fi oportune în vederea desfășurării unor 

investiții;  

 potențial ridicat de valorificare a resurselor 

regenerabile (vânt, soare); 

 programele de reabilitare termică a clădirilor care 

pot duce la îmbunătățirea aspectului general al 

comunei. 

 fonduri insuficiente la bugetul local pentru 

întreținerea drumurilor;  

 fonduri insuficiente pentru modernizarea drumurilor 

de la nivelul bugetului de stat;  

 lipsa know-how-lui în implementarea proiectelor 

europene;  

 interesul scăzut al potențialilor investitori cauzat de 

starea precară a infrastructurii rutiere;  

 creșterea volumului de ape uzate ca urmare a 

intensificării activităților casnice;  

 lipsa resurselor financiare pentru îndeplinirea 

obiectivelor de investiții propuse;  

 tendința de creștere a prețurilor la energia electrică;  

 condițiile meteo nefavorabile pot afecta negativ 

infrastructura rutieră;  

 reducerea investițiilor publice în infrastructură ca 

urmare a crizei economice – financiare. 
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EDUCAȚIE, CULTURĂ, SĂNĂTATE 

 PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 existența formelor de învățământ preșcolar, primar și 

gimnazial; 

  existența unei instituții de învățământ în localitățile 

Unțeni, Mînăstireni și Burlești; 

 existența cadrelor didactice calificate;  

 existența unui teren de sport; 

 unitățile de învățământ dispun de calculatoare 

conectate la internet; 

 implicarea sporită a elevilor în desfășurarea a 

numeroase activități educative școlare și extrașcolare; 

 unitatea școlară din Unțeni este racordată la rețeaua 

de alimentare cu apă; 

 elevii au acces la o bibliotecă școlară; 

 existența unui microbuz școlar; 

 realizarea de activități în parteneriat cu instituții 

școlare din strănătate; 

 existența unei biblioteci comunale; 

 existența a două cămine  culturale; 

 organizarea de evenimente care susțin și promovează 

valorile culturale și tradiționale ale comunei (Ex:  datini 

și obiceiuri de iarnă); 

 existența unui cabinet  medical; 

 poziționarea într-un cadru natural ferit de poluare, cu 

efecte benefice asupra sănătății locuitorilor. 

 lipsa formelor de învățământ liceal și profesional 

(imposibilitatea urmării cursurilor liceale în cadrul 

comunei);  

 desființarea unităților de învățământ din satele Burla 

și Soroceni; 

 insuficiența numărului de calculatoare din instituțiile 

educaționale;  

 lipsa atelierelor școlare 

 dotarea inadecvată a laborarelor școlare 

 scăderea numărului de elevi înscriși în unitățile școlare 

în intervalul 2012-2014; 

 clădirile unităților școlare au o vechime de peste 30 

de ani, necesitând ample lucrări de reabilitare și 

modernizare;  

 încălzirea unității școlare din Burlești se realizează prin 

intermediul sobelor pe lemne; 

 lipsa unor săli de sport și terenuri de sport la nivelul 

tuturor unităților de învățământ 

 sprijinirea insuficientă a artei şi culturii;  

 implicarea în prea mică măsură a tinerilor în viața 

culturală şi artistică;  

 lipsa sărbătorii zilele comunei; 

 lipsa organizării periodice de activități culturale; 

 sumele reduse alocate sectorului medical din bugetul 
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EDUCAȚIE, CULTURĂ, SĂNĂTATE 

local;  

 infrastructură sanitară deficitară;  

 lipsa interesului locuitorilor pentru efectuarea 

analizelor periodice;  

 numărul redus de cadre medicale (1 singur cadru 

medical în comună);  

 inexistența cabinetelor medicale în toate localitățile 

aferente comunei;  

 lipsa unor programe educaționale pentru sănătate, în 

special de diseminare a informațiilor privind 

prevenirea bolilor;  

 lipsa dotărilor corespunzătoare pentru diagnosticarea 

și tratarea bolnavilor la nivelul comunei. 
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EDUCAȚIE, CULTURĂ, SĂNĂTATE 

 OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 accesarea de fonduri europene pentru 

modernizarea infrastructurii şcolare;  

 înfiinţarea unui centru after-school;  

 derularea unor programe şcolare pentru schimbul 

de experienţă cu unităţi de învăţământ din spaţiul 

european;  

 organizarea mai multor activități extraşcolare în 

cadrul instituțiilor educaționale existente;  

 implementarea unui program de burse pentru 

copiii cu rezultate deosebite şi cu o situaţie 

financiară dificilă;  

 realizarea unor parteneriate între operatorii 

economici şi organizaţiile sau instituţiile din 

domeniul culturii și educaţiei;  

 organizarea periodică de evenimente culturale și 

tradiționale;  

 posibilitatea accesării fondurilor nerambursabile 

pentru activitățile culturale;  

 extinderea fondului de carte din cadrul bibliotecii 

publice; 

 posibilitatea accesării fondurilor structurale pentru 

modernizarea sectorului sanitar. 

 

 nivelul scăzut al salariilor cadrelor didactice, cu efecte 

asupra calităţii procesului educaţional; 

 scăderea performanțelor școlare, generată de 

modificările repetate ale legislației în vigoare;  

 costurile ridicate asociate frecventării învăţământului, 

care limitează accesul la educaţie; 

 creșterea abandonului şcolar din cauza scăderii 

veniturilor şi a imposibilităţii susţinerii materiale a 

elevilor de către familie; 

 lipsa armonizării ofertei educaționale cu cerințele pieței 

forței de muncă; 

 dispariţia meşterilor şi creatorilor populari de la nivel 

local pe fondul lipsei posibilităţii de valorificare a 

produselor create;  

 dezinteresul actorilor locali și locuitorilor pentru 

promovarea şi conservarea culturii; 

 politica de salarizare în domeniul sănătății slab 

motivantă pentru specialiști;  

 scăderea fondurilor alocate sănătății din bugetul local;  

 slaba accesare a fondurilor europene nerambursabile 

pentru dezvoltarea infrastructurii sanitare;  

 lipsa unui comportament preventiv în ceea ce priveşte 

problemele de sănătate. 
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RESURSELE UMANE ȘI PIAȚA MUNCII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 repartizarea echilibrată a populației pe sexe;  

 ponderea ridicată a populației active (53,52%) 

în totalul populației;  

 existența punctului de lucru AJOFM Botoșani 

în apropierea comunei Unțeni;  

 existența resurselor naturale în zonă ce 

favorizează înființarea unor noi întreprinderi 

mici și mijlocii (materiale de construcții); 

 accesibilitatea resurselor umane din punct de 

vedere financiar. 

 existența unui spor natural negativ;  

 nivel ridicat al sărăciei în regiunea Nord-Est în 

comparație cu celelalte regiuni de dezvoltare din 

Romania, respectiv 40,7%; 

 scăderea numărului de salariați în perioada 2011-

2013;  

 înregistrarea în anul 2013 a unui număr mare de 

șomeri de sex masculin (81%);  

 grad scăzut de diversificare a structurii ocupaționale;  

 insuficiența cunoștințelor specifice necesare demarării 

unei afaceri;  

 insuficiența programelor de formare profesională 

continuă a angajaților din diferite domenii;  

 lipsa ofertelor de muncă atractive pentru persoanele 

cu studii superioare;  

 caracterul preponderent agricol al mediului economic 

local nu asigură venituri suficiente pentru asigurarea 

unui nivel ridicat de trai locuitorilor;  

 migrarea tinerilor către oraşele din țară sau 

străinătate; 

 lipsa ofertelor locurilor de muncă pentru persoanele 

vulnerabile. 
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RESURSELE UMANE ȘI PIAȚA MUNCII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 accesarea fondurilor europene pentru 

dezvoltarea resurselor umane, alocate României 

în perioada 2014 – 2020;  

 organizarea de către A.J.O.F.M Botoșani a unor 

noi programe de formare/reconversie 

profesională în rândul persoanelor vulnerabile;  

 desfăşurarea unor cursuri de calificare 

profesională pentru femeile casnice care nu 

figurează ca fiind angajate;  

 existența programelor guvernamentale ce 

stimulează înființarea de IMM-uri în rândul 

tinerilor;  

 oferirea de facilități în vederea menținerii 

resurselor umane cu studii superioare sau 

specializate;  

 posibilitatea atragerii de investitori străini la 

nivelul comunei în vederea sporirii locurilor de 

muncă; 

 desfăşurarea unor programe de susținere a 

incluziunii pe piața muncii a persoanelor cu 

dizabilități;  

 dezvoltarea competențelor antreprenoriale şi 

manageriale ale resurselor umane din IMM-uri;  

 adaptarea programei şcolare la cererea de pe 

piaţa muncii. 

 instabilitatea economiei naţionale şi persistenţa 

crizei economico-financiară;  

 schimbări demografice nefavorabile;  

 lipsa abilităţilor practice a absolvenţilor de studii 

superioare;  

 reticenţa/inadaptabilitatea populaţiei cu privire la 

programele de reconversie profesională, în funcţie 

de solicitările existente pe piaţa muncii; 

 creșterea numărului şomerilor şi implicit a 

persoanelor ce nu beneficiază de indemnizație de 

şomaj; 

 lipsa de informare cu privire la legislaţia muncii din 

Uniunea Europeană; 

 percepţia negativă a investitorilor asupra tendinţelor 

economice ale Regiunii Nord-Est ce determină lipsa 

unor noi investiţii;  

 creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte 

negative asupra pieței muncii, economiei locale și 

asistenței sociale în perspectivă;  

 câştigul salarial scăzut al angajaților determină 

migrarea forței de muncă calificată în țări din 

Uniunea Europeană;  

 diminuarea numărului de persoane calificate prin 

intrarea acestora în cadrul persoanelor pensionare. 
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DEZVOLTAREA TURISMULUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 localizarea comunei într-un cadru pitoresc, 

neafectat de poluare;  

 tradițiile și obiceiurile zonei;  

 organizarea anuală de activități și evenimente 

reprezentative ce contribuie la creșterea gradului 

de atractivitate a comunei din punct de vedere 

turistic (Sărbători de Paște, Datini și obiceiuri de 

Crăciun, Ziua Eroilor);  

 existența a numeroase lăcașuri de cult ce pot 

contribui la dezvoltarea turismului ecumenic; 

 practicarea agriculturii oferă condiţii propice 

dezvoltării agroturismului;  

 posibilitatea dezvoltării turismului de agrement și a 

pescuitului sportiv ca urmare a prezenței iazului 

Unțeni. 

 

 lipsa unităților de cazare din comuna Unțeni;  

 lipsa unui muzeu etnografic/casă cu specific local în 

cadrul comunei;  

 lipsa forței de muncă calificată în domeniul turismului;  

 lipsa parcurilor de recreere; 

 lipsa infrastructurii de agrement;  

 lipsa unui program de activități care să ofere 

alternative de petrecere a timpului liber;  

 amenajare peisagistică deficitară;  

 slaba promovare a lăcașelor de cult existente. 
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DEZVOLTAREA TURISMULUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 existenţa fondurilor europene pentru dezvoltarea 

infrastructurii de susţinere a turismului (structuri de 

cazare, promovarea şi semnalizarea obiectivelor 

turistice);  

 realizarea de investiţii în infrastructura turistică 

pentru creşterea calităţii serviciilor asigurate;  

 iniţierea unor campanii de promovare a 

obiectivelor turistice din zonă;  

 atragerea de investitori interesaţi să dezvolte 

afaceri în acest sector; 

 introducerea la scară semnificativă a 

agroturismului prin înființarea de ferme și 

gospodării autorizate pentru practicarea 

agroturismului;  

 posibilitatea valorificării potențialului natural al 

comunei prin dezvoltarea agroturismului;  

 stabilirea de parteneriate și derularea de proiecte 

cu localitățile învecinate;  

 inițierea unor acțiuni de promovare a potențialului 

turistic al comunei și de semnalizare a obiectivelor 

turistice;  

 posibilitatea de a accesa fonduri europene 

nerambursabile în vederea reabilitării și promovării 

obiectivelor turistice.  

 orientarea turiştilor români către destinaţii externe;  

 pierderea identității culturale în contextul 

europenizării; 

 promovarea de către agenţiile de turism a 

destinaţiilor turistice externe, în detrimentul celor 

naţionale;  

 lipsa fondurilor pentru dezvoltarea unităţilor turistice 

private;  

 scăderea numărului de turişti, pe fondul crizei 

economice;  

 scăderea nivelului veniturilor, cu efect direct asupra 

posibilităţilor turiştilor de a beneficia de concedii;  

 evitarea zonei de către turişti din cauza lipsei 

infrastructurii rutiere, a infrastructurii tehnico-

edilitare;  

 lipsa investiţiilor în construirea de pensiuni turistice;  

 capacitatea insuficientă de absorbţie a fondurilor 

europene destinate dezvoltării turistice a autorităţilor 

publice şi a mediului de afaceri;  

 resurse financiare insuficiente pentru acoperirea 

contribuţiilor proprii aferente proiectelor finanţate din 

fonduri nerambursabile;  

 nerespectarea prevederilor legale cu privire la 

protecţia mediului înconjurător.  
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MEDIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 existența unui sistem integrat de management al 

deșeurilor;  

 existența Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență;  

 potențial ridicat de dezvoltare a turismului 

ecologic; 

 stare în general bună a calității factorilor de mediu 

(apă aer, sol), principalii indicatori situându-se sub 

limitele maxime prevăzute de legislația de mediu;  

 inexistența unor ramuri economice cu impact 

major asupra factorilor de mediu;  

 nivelul redus de utilizare a pesticidelor și 

îngrășămintelor în culturile agricole.  

 

 
 

 suprafața redusă acoperită de păduri;  

 poluarea apelor de suprafață cu ape uzate ca urmare 

a deversării acestora direct în râuri;  

 colectarea necorespunzătoare a apelor provenite din 

precipitații;  

 insuficienta utilizare a formelor alternative de 

producere a energiei electrice;  

 degradarea fondului funciar ca urmare a poluării cu 

substanțe nocive a solului;  

 inundații provocate de revărsările apelor, cauzate în 

principal de neamenajarea albiei majore și eroziunea 

malurilor;  

 insuficienţa activităţilor de informare şi educare a 

cetăţenilor privind selectarea, depozitarea şi 

valorificarea deşeurilor;  

 grad redus de preocupare a agenţilor economici în 

recuperarea şi refolosirea ambalajelor; 

 absența în comună a unor puncte de colectare a 

deșeurilor de echipamente electrice și electronice; 

 implicare redusă a cetățenilor în acțiuni de 

gospodărire și înfrumusețare a satelor comunei. 
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MEDIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 implicarea populaţiei în activităţile de educaţie 

ecologică;  

 fondurile disponibile din surse europene sau 

naţionale pentru susţinerea proiectelor de mediu;  

 introducerea surselor regenerabile de energie 

(panouri fotovoltaice, turbine eoliene etc.);  

 înnoirea parcului auto prin intermediul 

programului Rabla şi reducerea poluării cauzate de 

autoturismele vechi;  

 creşterea interesului autorităţilor publice locale în 

realizarea de parteneriate pentru protecţia 

mediului înconjurător;  

 receptivitatea populației la campaniile de 

promovare a protecţiei mediului şi a colectării 

selective a deşeurilor;  

 posibilitatea reabilitării termice a clădirilor;  

 derularea unor programe de sprijinire a firmelor 

care dezvoltă produse prietenoase cu mediul; 

 integrarea în strategiile de dezvoltare ale județului 

în ceea ce privește problematica de mediu;  

  posibilitatea practicării agriculturii ecologice.  

 

 

 schimbări climatice cauzate de încălzirea globală ce 

pot duce la inundaţii şi alunecări de teren;  

 creşterea traficului rutier, fapt ce poate avea efecte 

negative cauzate de emisiile de gaze;  

 condiţii meteo nefavorabile, producerea de calamităţi 

naturale;  

 dezinteresul operatorilor economici de protejare a 

mediului înconjurător;  

 lipsa deprinderilor populației în privința colectării 

selective a deșeurilor;  

 creșterea riscului de poluare în contextul dezvoltării 

economice a comunei; 

 exploatarea necontrolată a suprafețelor împădurite, 

poate avea consecințe grave asupra eroziunii solului 

și alunecărilor de teren;  

 poluarea accidentală a apelor de suprafaţă, a aerului 

și al solului.  
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Strategie de dezvoltare locală, perioada 2014 -2020 
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Viziune și obiective strategice 
 

Comuna Unțeni își propune asigurarea unei dezvoltări echilibrate, 

coerente şi armonioase a comunității, sub aspectul activităţilor 

economice, al accesibilităţii şi al calităţii mediului, al existenţei 

condiţiilor de viaţă şi de muncă echitabile pentru toţi locuitorii săi. 

 

Viziunea comunei Unțeni pentru perioada de timp 2014 - 2020, este 

să devină o comună europeană cu o economie competitivă, 

diversificată şi inovativă, care valorifică sustenabil resursele zonei, 

atractivă pentru turiști dar şi pentru investitori și cu o calitate ridicată 

a vieţii pentru locuitori. 

 

Totodată, ținând cont de faptul că în contextul europenizării există 

riscul pierderii tradițiilor și obiceiurilor locale, comuna Unțeni va avea 

în vedere conservarea identității comunității locale prin sprijinirea 

meșteșugurilor, artei populare și promovarea produselor agro-

alimentare tradiționale. 

 

Planul strategic de dezvoltare se va axa pe crearea unui mediu 

economico-social competitiv, stabil, sănătos şi diversificat care să 

asigure creşterea economică continuă şi creşterea calităţii vieţii 

locuitorilor comunei. 

 

De asemenea, comuna Unțeni se va axa pe valorificarea resurselor 

naturale de care dispune, în principal a terenurilor agricole, în vederea 

dezvoltării sectorului agricol și promovării agroturismului, dar și 

promovarea și implementarea surselor alternative de energie. 

 

Misiune 

 

Misiunea Strategiei de dezvoltare a comunei Unțeni în orizontul de 

timp 2014 – 2020 este de a crea premisele necesare dezvoltării 

durabilă a comunei prin valorificarea resurselor naturale și avantajelor 

competitive cu scopul creării unui mediu prielnic investițiilor și 

creșterii calității vieții locuitorilor. 

 

Valorile esențiale care definesc planul strategic de dezvoltare pentru 

perioada 2014 – 2020 sunt următoarele: 

 

Eficiență 

 

Autoritatea publică locală va adopta o abordare flexibilă și eficentă 

prin încheierea de parteneriate pentru a oferi cele mai bune soluții la 

necesitățile comunității. 
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Transparență 

 

Autoritatea publică va da dovadă de transparență în derularea 

activităților și va promova o comunicare deschisă cu cetățenii pe 

perioada implementării strategiei. 

 

Profesionalism 

 

Autoritatea publică locală a comunei Unțeni va da dovadă de 

performanță și rapiditate în soluționarea problemelor, pentru 

obținerea unor performanțe sporite. 

 

Excelență 

 

Autoritatea publică își va desfășura activitatea în conformitate cu 

respectarea unor standarde înalte de calitate eliminând astfel erorile 

care ar putea să apară pe parcursul implementării strategiei. 
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Obiectiv general 
 

 

Creșterea calității vieții și a condițiilor de locuit prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii de utilitate publică, 

sprijinirea și dezvoltarea mediului de afaceri local, creșterea calității serviciilor educaționale și sociale, precum și 

protecţia mediului. 

 

Obiective strategice de dezvoltare 

 

1. Creșterea standardului de viață a locuitorilor comunei 

și asigurarea condițiilor de bază necesare unui trai 

modern, prin facilitarea accesului la utilitățile de 

bază. 

 

2. Sporirea gradului de atractivitate al comunei atât 

pentru locuit cât și pentru realizarea de investiții. 

 

3. Dezvoltarea unui mediu de afaceri local dinamic și 

competitiv prin diversificarea activităților economice 

și valorificarea produselor locale. 

4. Îmbunătățirea accesului la asistență medicală și 

servicii sociale de calitate și promovarea incluziunii 

sociale. 

 

5. Valorificarea potenţialului agricol prin asigurarea 

cadrului favorabil pentru practicarea unei agriculturii 

competitive și eficiente. 

 

6. Dezvoltarea capacității administrației locale prin 

furnizarea unor servicii publice calitative 
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Domenii prioritare 
 

Nr. 

crt. DOMENII PRIORITARE MĂSURI 

1. 

Dezvoltarea şi consolidarea 

accesibilităţii la infrastructura de 

bază 

M.1.1 

M.1.2 

Creșterea accesibilității și conectivității comunei prin modernizarea infrastructurii rutier 

Extinderea și modernizarea infrastructurii de utilități și sporirea gradului de acces și conectare la aceasta 

2. 
Sprijinirea și dezvoltarea mediului 

de afaceri local  

M.2.1 

M.2.2 

M.2.3 

M.2.4 

Încurajarea inițiativelor locale și sprijinirea antreprenoriatului local  

Diversificarea activităților economice și promovarea produselor autohtone  

Susţinerea dezvoltării sectorului agricol  

Dezvoltarea agroturismului   

3. 
Crearea unui mediu de viață 

modern 

M.3.1 

 

M.3.2 

M.3.3 

M.3.4 

Crearea condițiilor de dezvoltare și creștere a calității procesului educațional 

Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate şi asigurarea unor servicii medicale în concordanţă cu 

standardele europene 

Asigurarea unei infrastructuri și servicii sociale de calitate corelate cu necesităţile comunei  

Creșterea gradului de protecție și siguranță al cetățenilor 

4. 
Creșterea gradului de atractivitate 

al comunei 

M.4.1 

M.4.2 

M.4.3 

M.4.4 

Dezvoltarea infrastructurii de agrement și sprijinirea activităților sportive și recreative  

Conservarea și promovarea tradițiilor locale 

Conservarea patrimoniului cultural imaterial şi material 

Realizarea de activități de promovare a comunei  

5. 
Conservarea și protejarea cadrului 

natural  

M.5.1 

M.5.2 

M.5.3 

M.5.4 

Crearea de noi spații verzi, protejarea, conservarea și extinderea celor existente  

Amenajarea zonelor inundabile și reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate  

Promovarea unor tehnologii alternative de generare a energiei şi de eficienţă energetică  

Dezvoltarea unui sistem integrat eficient de management al deșeurilor  

6. 
Consolidarea capacității 

administrative la nivel local 

M.6.1 

 

M.6.2 

M.6.3 

Creșterea calității serviciilor furnizate de administrația publică locală  și implicarea comunității în luarea 

deciziilor  

Modernizarea bazei materiale și informatice a administratiei publice locale 

Dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică 



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

86 
 

Domeniul prioritar nr. 1 

Dezvoltarea şi consolidarea accesibilităţii la infrastructura de bază 

 

Unul dintre aspectele cheie ce stă la baza dezvoltării durabile a unei 

comunități este existența unei infrastructuri rutiere și tehnico-edilitare 

moderne, care contribuie la reducerea discrepanțelor existente între 

regiunii și creșterea nivelului de atractivitate pentru investiții și locuit. 

 

La nivelul comunei Unțeni starea infrastructurii este deficitară, fiind 

necesară dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de bază 

(infrastructura rutieră, de alimentare cu apă, canalizare şi gaze), astfel 

încât să susţină transformarea Unţeni-ului într-o comună europeană 

atractivă pentru locuit dar şi pentru investitori. 

 

Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere va facilita 

mobilitatea populației și a bunurilor, reducerea costurilor de transport 

de mărfuri și călători, îmbunătățirea accesului la centrele urbane 

învecinate, creșterea eficienței activităților economice, reducerea 

consumului de timp și energie, creând condiții pentru extinderea 

schimburilor comerciale și a investițiilor.  

 

Prin urmare, una dintre prioritățile autorității publice locale pentru 

perioada 2014-2020, este asigurarea unei infrastructuri de utilități 

moderne și eficiente (îmbunătăţirea și extinderea reţelei de alimentare 

cu apă,  înființarea unei rețele de canalizare și tratare a apei reziduale 

etc.) care să contribuie la sporirea condițiilor de trai, stării de sănătate 

a populației, protecției mediului precum și creșterii capacităţii 

comunei de a atrage investitori. 

 

În vederea dezvoltării şi consolidării accesibilităţii la infrastructura de 

bază, au fost stabilite următoarele măsuri: 

 

1. Creșterea accesibilității și conectivității comunei prin 

modernizarea infrastructurii rutiere 

2. Extinderea și modernizarea infrastructurii de utilități și 

sporirea gradului de acces și conectare la aceasta 
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Domeniul prioritar nr. 2 

Sprijinirea și dezvoltarea mediului de afaceri local 

 

Mediul economic de la nivelul comunei Unțeni este insuficient 

dezvoltat pentru a avea capacitatea de a oferi locuri de muncă la 

nivelul forţei de muncă disponibile şi venituri salariale decente pentru 

populaţia activă a comunei. 

 

Pentru asigurarea unei economii sustenabile, comuna Unțeni se poate 

axa pe valorificarea oportunităţilor economice locale, utilizarea 

resurselor naturale și umane disponibile la nivel local, precum și 

susținerea inițiativelor antreprenoriale prin măsuri și politici fiscale 

atractive din punct de vedere financiar, în vederea asigurării unui nivel 

ridicat de competitivitate al firmelor locale. 

 

Analizând tendinţele mediului de afaceri local din ultimii ani se 

constată că agricultura este principalul generator de venituri din 

comună. Însă ținând cont de faptul că terenurile agricole sunt 

exploatate ineficient, echipamentele și utilajele agricole sunt uzate 

fizic și moral, pentru asigurarea unei productivități ridicate, sunt 

necesare şi oportune asocierile între micii agricultori, precum și 

investiții semnificative în tehnologizarea activităților din agricultură. 

 

În condițiile în care mediul economic local nu dispune de capacitatea 

de a genera locuri de muncă pe măsura cererii este necesară o 

diversificare a activităților economice prin sprijinirea mediului de 

afaceri local în dezvoltarea de activităţi neagricole, prin promovarea 

culturii antreprenoriale şi prin încurajarea inițiativelor locale. 

 

De asemenea, ținând cont de amplasarea comunei Unțeni într-un 

cadru natural favorabil și de tradițiile și obiceiurile specifice zonei, 

administraţia publică locală poate susţine şi încuraja dezvoltarea 

agroturismului, care va conduce la diversificarea economiei locale prin 

efectele multiplicatoare generate. 

 

În vederea sprijinirii și dezvoltării mediului de afaceri local, au fost 

stabilite următoarele măsuri: 

 

1. Încurajarea inițiativelor locale și sprijinirea 

antreprenoriatului local  

2. Diversificarea activităților economice și promovarea 

produselor autohtone  

3. Susţinerea dezvoltării sectorului agricol  

4. Dezvoltarea agroturismului   
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Domeniul prioritar nr. 3 

Crearea unui mediu de viață modern 

 

Una dintre prioritățile autorității locale pentru perioada 2014-2020 

este crearea unui mediu de viață modern pentru locuitorii comunei 

prin construirea unei comunităţi locuibile şi atractive, cu un sistem 

educaţional eficient, alături de o asistenţă medicală calitativă şi prin 

garantarea siguranţei cetăţenilor. 

 

Totodată, dezvoltarea serviciilor de educație, sănătate și asistență 

socială, contribuie la menţinerea tinerilor şi sporește gradul de 

retenție a capitalului uman la nivelul comunei, stopând astfel 

manifestarea fenomenului de îmbătrânire a populaţiei. 

  

Ținând cont de faptul că educația constituie un aspect fundamental în 

dezvoltarea armonioasă a unei comunități, la nivelul comunei Unțeni 

este necesară reabilitarea unităților de învățământ și dotarea acestora 

în vederea asigurării unui mediu propice dezvoltării resurselor umane 

de pe plan local. 

 

Prin urmare, în vederea reabilitării și echipării unităților școlare cu 

echipamente moderne care să asigure accesul la servicii educaționale 

la standarde europene, este necesar ca administrația publică locală să 

adopte diverse măsuri care să vizeze racordarea unităților școlare la 

infrastructura tehnico-edilitară, dotarea sălilor de clasă cu mobilier 

specific și infrastructură IT, reabilitarea laboratoarelor școlare și 

construirea unor săli și terenuri de sport. 

 

De asemenea, în vederea asigurării unei stări optime de sănătate a 

locuitorilor și protejării grupurilor defavorizate sunt necesare 

realizarea de investiții pentru modernizarea unității medicale, crearea 

de noi unități medicale și crearea infrastructurii sociale (centre sociale 

pentru persoanele defavorizate, copiii abandonați, persoanele în 

vârstă). 

 

În vederea creării unui mediu de viață modern, au fost stabilite 

următoarele măsuri: 

 

1. Crearea condițiilor de dezvoltare și creștere a calității 

procesului educațional 

2. Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate şi asigurarea 

unor servicii medicale în concordanţă cu standardele 

europene 

3. Asigurarea unei infrastructuri și servicii sociale de calitate 

corelate cu necesităţile comunei  

4. Creșterea gradului de protecție și siguranță al cetățenilor 
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Domeniul prioritar nr. 4 

Creșterea gradului de atractivitate al comunei 

 

Un factor care contribuie semnificativ la creșterea atractivității 

comunei Unțeni este reprezentat de starea şi diversitatea 

infrastructurii de petrecere a timpului liber, fiind esenţiale investiţiile 

pentru conservarea patrimoniului cultural local, amenajarea unor zone 

de promenadă, extinderea şi refacerea de spaţii verzi (parcuri, grădini 

de vară), amenajarea unor zone de agrement etc.  

 

Pe lângă dezvoltarea infrastructurii şi crearea unor condiţii moderne 

de petrecere a timpului liber, este necesar ca administraţia locală 

trebuie să încurajeze organizarea periodică de diverse activităţi şi 

evenimente locale – spectacole de muzică populară, expoziţii ale 

meșterilor populari, târguri de produse locale, acţiuni cultural-

tradiţionale care să ofere locuitorilor alternative diverse de petrecere 

a timpului liber, contribuind la dezvoltarea spiritului local şi la 

consolidarea identităţii locale. 

 

Totodată, ținând cont de faptul că tradițiile și obiceiurile sunt o parte 

primordială a vieții satului este necesară conservarea și promovarea 

tradițiilor locale prin organizarea de festivaluri folclorice cu caracter 

periodic,  precum și susținerea creării de ansambluri folclorice.  

 

 

Nu în ultimul rând, pentru creșterea notorietății comunei este 

necesară derularea de activități de promovare a comunei cum ar fi 

crearea unui site de prezentare a comunei, realizarea unui album 

documentar și imagistic cu lăcașele de cult din comună, realizarea de 

broșuri informative referitoare la obiectivele turistice locale și 

posibilitățile de petrecere a timpului liber existente de comună. 

 

În vederea creșterii gradului de atractivitate al comunei, au fost 

stabilite următoarele măsuri: 

 

1. Dezvoltarea infrastructurii de agrement și sprijinirea 

activităților sportive și recreative 

2. Conservarea și promovarea tradițiilor locale 

3. Conservarea patrimoniului cultural imaterial şi material 

4. Realizarea de activități de promovare a comunei 
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Domeniul prioritar nr. 5 

Conservarea și protejarea cadrului natural 

 

Protecția mediului deține un rol primordial pentru evoluția socio-

economică a comunei Unțeni, deoarece aceasta condiționează 

dezvoltarea sustenabilă pe plan local, și contribuie la creșterea calității 

vieții locuitorilor comunei. 

  

Calitatea aerului, apei, solului, mediului influențează în mod direct 

starea de sănătate a populației. În acest sens este oportună 

implementarea unor măsuri eficiente care să contribuie la protejarea 

și conservarea cadrului natural și care să limiteze efectele poluante ale 

intervenției omului în natură. Astfel, este necesară derularea unor 

proiecte investiționale ce vizează colectarea și epurarea apelor uzate, 

decolmatarea albiei râurilor, împădurirea terenurilor degradate. 

 

Mai mult, reducerea gradului de poluare cu substanțe nocive a 

mediului poate fi realizată prin realizarea unor proiecte de colectare și 

transport a deșeurilor sau prin acțiuni de ecologizare a spațiilor verzi. 

 

Totodată, crearea unor surse alternative de energie regenerabilă și 

îmbunătățirea eficienței energetice, prin valorificarea resurselor 

regenerabile disponibile la nivelul comunei (energie solară, energie 

eoliană, biomasă), contribuie în mod direct la protejarea mediului 

înconjurător al comunei. 

În vederea creșterii conservării și protejării cadrului natural, au fost 

stabilite următoarele măsuri: 

 

1. Crearea de noi spații verzi, protejarea, conservarea și 

extinderea celor existente  

2. Amenajarea zonelor inundabile și reconstrucţia ecologică 

a terenurilor degradate  

3. Promovarea unor tehnologii alternative de generare a 

energiei şi de eficienţă energetică  

4. Dezvoltarea unui sistem integrat eficient de management 

al deșeurilor 
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Domeniul prioritar nr. 6 

Consolidarea capacității administrative la nivel local 

 

Administrația publică locală deține un rol important în crearea și 

derularea de parteneriate și proiecte necesare asigurării unor servicii 

calitative și eficiente, în vederea creşterii economice a comunei şi a 

nivelului de trai al locuitorilor. 

 

Funcționarea unei administrații publice moderne, flexibile și eficiente 

constituie o condiție esențială a transformării structurale a comunității 

locale, a realizării unei reforme profunde în toate domeniile vieții 

social-economice și a creșterii rolului cetățeanului în luarea deciziilor. 

În acest sens, este oportună modernizarea bazei materiale și 

informatice a administratiei publice locale, participarea funcționarilor 

publici la cursuri de calificare în administrare publică în vederea 

întăririi capacității acestora în gestionarea proiectelor investiţionale, 

precum și introducerea unor instrumente moderne de comunicare 

între administrația publică locală și locuitori, fapt ce va conduce la o 

transparentizare a activității administrației publice locale. 

Totodată, participarea cetățenilor la procesul decizional de la nivelul 

administrației publice locale, reprezintă o dovadă de respectare a 

principiului transparenței decizionale. Încurajarea cetățenilor să se 

implice în identificarea și soluționarea problemelor de la nivel local și 

stimularea participării active va contribui direct la bunăstarea 

comunității și creșterea calității vieții locuitorilor.  

Prin implementarea măsurilor aferente acestui domeniu prioritar, 

administrația publică locală îşi va dezvolta capacitatea de a asigura 

cetăţenilor acces la servicii publice calitative, de a administra comuna 

în condiţii de eficienţă, şi de a sprijini procesul de integrare 

europeană prin implementarea acquis-ului comunitar în diferite 

domenii. 

 

În vederea consolidării capacității administrative la nivel local, au fost 

stabilite următoarele măsuri: 

 

1. Creșterea calității serviciilor furnizate de administrația 

publică locală și implicarea comunității în luarea 

deciziilor 
2. Modernizarea bazei materiale și informatice a 

administratiei publice locale 

3. Dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică  
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Planuri de acțiune  
 

Domeniu Prioritar 1 

Dezvoltarea şi consolidarea accesibilităţii la infrastructura de bază 

Cod 

măsură 
Denumire măsură Acţiuni 

M 1.1 

Creșterea accesibilității și 

conectivității comunei prin 

modernizarea infrastructurii 

rutiere  

A.1 
Reabilitarea și modernizarea drumurilor de interes local (DC 29, DC 29 A, DN 29D Silișcani-

Burlești-Soroceni-Burla-Unțeni-DN 29 Mînăstireni, etc.) 

A.2 Modernizarea și amenajarea drumurilor de exploatație agricolă 

A.3 Reabilitarea infrastructurii de semnalizare rutieră  

A.4 Asigurarea mentenanței drumurilor de interes local   

A.5 Pavarea zonelor centrale  

A.6 Reabilitarea trotuarelor, aleilor adiacente și zonelor pietonale existente  

A.7 Modernizarea locurilor de parcare şi crearea de noi locuri de parcare  

A.8 
Amenajarea infrastructurii specifice pentru îmbunătăţirea accesului persoanelor cu deficienţe 

locomotorii şi a bicicliştilor în spaţii publice 

A.9 Reabilitarea şi construirea de poduri și podeţe 

A.10 Îmbunătăţirea serviciilor de transport pentru persoane prin construirea de staţii de autobuz  

M 1.2 

Extinderea și modernizarea 

infrastructurii de utilități și 

sporirea gradului de acces și 

conectare la aceasta 

A.1 Extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Burlești, Mînăstireni și Soroceni 

A.2 Construirea unei rețele de canalizare menajeră la nivelul întregii comune 

A.4 Construirea unei rețele de distribuție a gazului metan în satele comunei Unțeni 

A.5 Extinderea și modernizarea rețelei de energie electrică în comuna Unțeni 

A.6 Reabilitarea, modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public 



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

93 
 

Domeniu Prioritar 1 

Dezvoltarea şi consolidarea accesibilităţii la infrastructura de bază 

Cod 

măsură 
Denumire măsură Acţiuni 

A.7 
Campanii de promovare și informare a locuitorilor comunei cu privire la beneficiile racordării la 

rețelele publice edilitare 

A.8 
Amenajarea canalelor colectoare a apelor pluviale de pe teritoriul comunei, în vederea 

prevenirii calamităţilor naturale 

A.9 
Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de acces la tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor 

în vederea creşterii accesibilității populației la serviciile de telefonie fixă, mobilă şi internet 
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Domeniu Prioritar 2 

Sprijinirea și dezvoltarea mediului de afaceri local 

Cod 

măsură 
Denumire măsură Acţiuni 

M 2.1 

Încurajarea inițiativelor locale 

și sprijinirea 

antreprenoriatului local  

 

A.1 Sprijinirea structurilor asociative  

A.2 Promovarea IMM-urilor din comună și a produselor/serviciilor acestora  

A.3 Sprijinirea și promovarea asocierii micilor agricultori  

A.4 Susținerea micilor întreprinzători (persoane fizice individuale, asociații familiale etc.)  

A.5 
Crearea unui sistem de taxe locale stimulative pentru începerea (start-up) și dezvoltarea 

afacerilor în domenii precum industria prelucrătoare și servicii 

A.6 
Realizarea de investiții pentru viabilizarea zonelor destinate extinderii și plasării investițiilor 

(căi de acces, rețea de apa, canalizare, etc.)  

A.7 Asigurarea unor servicii de consultanță privind dezvoltarea afacerilor  

A.8 Susținerea tehnologiilor avansate în activitatea micilor întreprinzători  

A.9 
Promovarea unor programe educative care să stimuleze dezvoltarea calităților antreprenoriale 

ale comunității  

A.10 
Crearea unui portal de prezentare a mediului de afaceri local prin care să se promoveze IMM-

urile din comună și produsele/serviciile acestora  

A.11 
Stimularea cadrului asociativ și a parteneriatelor între agenți economici, administrația locală și 

sectorul non-profit 

A.12 Program de dezvoltare a culturii antreprenoriale și sprijinire în demararea afacerilor locale  

A.13 
Înfiinţarea unui punct de informare pe teme de interes pentru locuitorii comunei: fonduri 

structurale, finanţări, legislaţie, asistenţă şi consultanţă în întocmirea cererilor de finanţare 

A.14 
Actualizarea Planului Urbanistic General şi a Planului Urbanistic Zonal în concordanţă cu 

necesităţile de dezvoltare locală 

A.15 Fixarea prin PUG a unei zone destinate amplasamentelor industriale: asigurarea de utilităţi şi 
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Domeniu Prioritar 2 

Sprijinirea și dezvoltarea mediului de afaceri local 

Cod 

măsură 
Denumire măsură Acţiuni 

căi de acces 

M 2.2 

Diversificarea activităților 

economice și promovarea 

produselor autohtone 

A.1 
Sprijinirea înființării de asociații și grupuri de producători locali în vederea comercializării 

produselor locale 

A.2 Susținerea înființării de asociații de meșteșugari 

A.3 
Realizarea unor campanii de informare cu privire la posibilitățile de finanțare nerambursabilă a 

activităților de servicii, producție și meșteșuguri 

A.4 
Sprijinirea dezvoltării industriei bazate pe prelucrarea resurselor agricole (prelucrarea lânii, 

înființarea de carmangerii pentru valorificarea cărnii etc.) 

A.5 
Sprijinirea dezvoltării activităților de artizanat și amenajarea de spații pentru expunerea și 

comercializarea obiectelor de artizanat  

A.6 Sprijinirea înregistrării mărcilor locale 

A.7 Organizarea unui târg local pentru desfacerea produselor agricole 

M 2.3 
Creșterea productivității 

sectorului agricol și zootehnic 

A.1 
Modernizarea drumurilor care facilitează accesul către terenurile agricole și fermele 

zootehnice 

A.2 Lucrări de întreținere și îmbunătățire a suprafețelor acoperite de pășuni și fânețe 

A.3 Dezvoltarea sistemelor de irigații a terenurilor agricole 

A.4 Îmbunătățirea tehnologiilor de exploatare a producțiilor agricole 

A.5 Construirea unor depozite de cereale, fructe și legume 

A.6 Înființarea unor ferme zootehnice moderne de creștere a animalelor 

A.7 
Sprijinirea agriculturii ecologice în vederea producerii de produse agricole și alimentare 

proaspete și autentice 

A.8 Încurajarea colaborării între agricultori, cercetători, consultanți agricoli și întreprinzători pentru 
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Domeniu Prioritar 2 

Sprijinirea și dezvoltarea mediului de afaceri local 

Cod 

măsură 
Denumire măsură Acţiuni 

inițierea de activități de inovare 

A.9 Încurajarea tinerilor în vederea practicării agriculturii și zootehniei 

A.10 
Sprijinirea înființării de sere, creştere de prepeliţe prin asigurarea de servicii de consultanţă 

gratuită 

A.11 Sprijinirea introducerii de noi culturi pe suprafața arabilă a comunei Unțeni 

A.12 

Susținerea înființării de noi ferme vegetale și zootehnice și modernizarea celor existente 

(ferme piscicole, ferme apicole, creșterea bovinelor, ovinelor, porcinelor, păsărilor, dotarea cu 

echipamente moderne a fermelor etc.) 

A.13 
Campanii de informare a fermierilor privind oportunitățile de finanțare nerambursabile pentru 

dezvoltarea activităților agricole sau privind noile tehnici și tehnologii utilizate în agricultură 

A.14 
Programe de informare privind acordarea de subvenții de stat deținătorilor de terenuri 

agricole 

A.15 
Sprijin pentru creşterea competitivităţii IMM-urilor din sectorul agricol prin retehnologizare – 

utilizarea de echipamente, metode şi procese de producţie moderne, performante 

A.16 
Promovarea unei politici de mecanizare a agriculturii – asigurarea unui service pentru utilaje 

agricole 

M 2.4 Dezvoltarea agro-turismului 

A.1 Sprijinirea înființării de pensiuni agroturistice 

A.2 Înființarea de ateliere meșteșugărești 

A.3 
Dezvoltarea infrastructurii de semnalizare turistică (indicatoare de direcționare către 

obiectivele turistice și unitățile de cazare din comună)  

A.4 Amenajare zone de agrement și de picnic 

A.5 Promovarea jocurilor și tradițiilor specifice sărbătorilor de iarnă 
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Domeniu Prioritar 2 

Sprijinirea și dezvoltarea mediului de afaceri local 

Cod 

măsură 
Denumire măsură Acţiuni 

A.6 Organizarea de plimbări cu sania trasă de cai în perioada anotimpului de iarnă 

A.7 Facilitarea participării turiștilor la diverse activități și munci casnice specifice mediului rural 

A.8 
Facilitarea accesului turiștilor de a asista la procesul de realizare a anumitor obiecte de 

artizanat 

A.9 
Facilitarea participării turiștilor la prepararea și degustarea produselor gastronomice specifice 

zonei 

  A.11 
Promovarea unei politici de încurajare a activităţilor de interes turistic în asociere cu alte 

activităţi care pot căpăta specific local (vânătoare, pescuit sportiv etc.) 
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Domeniu Prioritar 3 

Crearea unui mediu de viață modern 

Cod 

măsură 
Denumire măsură Acţiuni 

M 3.1 

Crearea condițiilor de 

dezvoltare și creștere a 

calității procesului 

educațional 

A.1 
Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale nr. 1 Unțeni, Școlii gimnaziale nr. 2 Mînăstireni 

și Școlii primare nr. 3 Burlești 

A.2 Construire grădiniță în satul Unțeni 

A.3 Dotarea unităților de învățământ cu infrastructură TIC 

A.4 Dotarea sălilor de clasă și a laboratoarelor cu materiale didactice moderne 

A.5 
Dotarea unităților de învățământ cu sisteme de supraveghere în vedere creșterii siguranței 

elevilor 

A.6 
Reabilitarea terenului de sport și construire sală de sport în cadrul Școlii gimnaziale nr. 1 

Unțeni 

A.7 
Construire sală și teren de sport în cadrul Școlii gimnaziale nr. 2 Mînăstireni și Școlii primare 

nr. 3 Burlești 

A.8 Înființarea unor cabinete de consiliere psiopedagogică în unitățile școlare  

A.9 Înființarea unui centru after-school 

A.10 Achiziționarea de microbuze școlare 

A.11 Înființarea unui cabinet de orientare școlară 

A.12 Oferirea de burse elevilor cu rezultate excepționale 

A.13 Specializarea cadrelor didactice responsabile pentru desfășurarea actului educațional 

A.11 
Derularea unor campanii de informare și educare a elevilor cu privire la domenii precum 

sănătatea, protecția mediului sau siguranța publică 

A.12 Încheierea de parteneriate educaționale cu alte instituții de învățământ din țară sau străinătate  

A.13 
Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi asistenţă educaţională în vederea 

prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii (pentru persoanele cu risc de părăsire 



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

99 
 

Domeniu Prioritar 3 

Crearea unui mediu de viață modern 

Cod 

măsură 
Denumire măsură Acţiuni 

timpurie a şcolii şi pentru familiile acestora)  

A.14 

Promovarea şi susţinerea dezvoltării parteneriatului de tipul şcoală-comunitate-părinţi şi 

realizarea de activităţi educaţionale integrate, în parteneriat, pentru prevenirea abandonului şi 

părăsirii timpurii a şcolii 

A.15 
Dezvoltarea activităţilor de tipul „şcoală de vară/duminică” şi de grădiniţă, în special pentru 

persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile şi familiilor acestora 

M 3.2 

Îmbunătăţirea infrastructurii 

de sănătate şi asigurarea 

unor servicii medicale în 

concordanţă cu standardele 

europene 

A.1 Reabilitarea și modernizarea cabinetului medical din satul Unțeni 

A.2 Construirea de cabinete medicale în satele comunei 

A.3 Înfiinţarea şi echiparea unei policlinici cu cabinete de specialitate 

A.4 Deschiderea unui punct farmaceutic cu program non-stop 

A.5 Sprijinirea înființării unui cabinet medical veterinar în satul Unțeni 

A.6 Dotarea cabinetului medical cu echipamente performante 

A.7 
Sprijinirea dezvoltării industriei bazate pe prelucrarea resurselor agricole (prelucrarea lânii, 

înființarea de carmangerii pentru valorificarea cărnii etc.) 

A.8 Atragerea de capital privat în dezvoltarea sectorului medical 

A.9 Demararea unor acțiuni de educare și promovare a sănătății în rândul comunității locale 

A.10 Implementarea sistemelor informatizate în cabinete 

A.11 
Campanii pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, prevenirea riscurilor de îmbolnăvire şi 

promovarea necesităţii controalelor medicale regulate 

A.12 
Realizarea de campanii împotriva fumatului, consumului de droguri, bolilor transmisibile, de 

planificare familială, de sănătate mintală 

A.13 Campanii de informare cu privire la principalele categorii de boli (cardio-vasculare, diabet, 
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Domeniu Prioritar 3 

Crearea unui mediu de viață modern 

Cod 

măsură 
Denumire măsură Acţiuni 

tuberculoză, tipuri de cancer) 

M 3.3 

Asigurarea unei infrastructuri 

și servicii sociale de calitate 

corelate cu necesităţile 

comunei  

  

A.1 Înființarea unui centru de îngrijire pentru bătrâni 

A.2 Construirea de locuinţe sociale pentru grupurile dezavantajate și locuințe pentru tineri 

A.3 Înființarea unei cantine de ajutor social pentru bătrâni 

A.4 Construirea unui centru destinat mamelor și copiilor victime ale violenței domestice 

A.5 
Înfiinţarea unui centru social pentru persoane în dificultate (persoane fără adăpost, copii 

abandonaţi) 

A.6 Crearea unei rețele de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente de ajutor 

A.7 Specializarea resurselor umane implicate în asigurarea serviciilor sociale 

A.8 Derularea unor programe de consiliere destinate persoanelor victime ale violenței în familie 

A.9 Derularea unor campanii în unitățile de învățământ privind discriminarea în rândul copiilor 

A.10 Încheierea de parteneriate cu ONG-urile acreditate în domeniu 

A.11 
Promovarea programelor de combatere a sărăciei, cu precădere în rândul grupurilor 

defavorizate 

A.12 Acordarea unor burse de studii copiilor cu o situație materială precară 

A.13 
Cuplarea activităţilor culturale cu cele sociale – alocarea unor spaţii din căminul cultural 

pentru activități sociale 

A.14 Derularea unor programe de calificare şi reconversie a forţei de muncă  

A.15 Înfiinţarea serviciului de îngrijiri la domiciliu pentru persoane cu handicap 

A.16 
Dezvoltarea şi implementarea campaniilor de informare şi conştientizare privind oportunităţile 

de educaţie şi formare profesională şi de ocupare în domeniile non-agricole 

A.17 Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională, consiliere în carieră, consiliere 
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Domeniu Prioritar 3 

Crearea unui mediu de viață modern 

Cod 

măsură 
Denumire măsură Acţiuni 

pentru dezvoltarea personală şi alte tipuri de servicii de sprijin, cu precădere pentru 

persoanele nou intrate pe piaţa muncii şi pentru membrii familiilor acestora, în vederea 

facilitării mobilităţii lor ocupaţionale 

A.18 

Furnizarea programelor de formare profesională pentru persoanele ocupate în agricultura de 

subzistenţă, în sectoarele non-agricole unde există oportunităţi pe piaţa muncii locală sau 

regională 

A.19 
Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor care facilitează, accesul persoanelor vulnerabile la 

formarea profesională 

M 3.4 

Creșterea gradului de 

protecție și siguranță al 

cetățenilor 

A.1 Extinderea și modernizarea rețelei de iluminat public 

A.2 
Dotarea Serviciului pentru intervenții în situații de urgență cu autospeciale de intervenție și 

echipamente necesare în situația producerii unor inundații (motopompe, generator etc.) 

A.3 Promovarea activității de voluntariat în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 

A.4 Campanii de informare cu privire la siguranța cetățeanului 

A.5 Derularea unor campanii de educare a populaţiei în spiritul respectării legii 

A.6 Reabilitarea și dotarea sediului poliției 

  A.7 Înființare serviciu de pază comunală 
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Domeniu Prioritar 4 

Creșterea gradului de atractivitate al comunei 

Cod 

măsură 
Denumire măsură Acţiuni 

M 4.1 

Dezvoltarea infrastructurii de 

agrement și sprijinirea 

activităților sportive și 

recreative 

A.1 
Construirea unei baze de agrement dotată cu teren de sport, ștrand, locuri de joacă, 

păstrăvării, zone de pescuit sportiv 

A.2 Înființarea unor parcuri de recreere în satele comunei Unțeni 

A.3 Dotarea spațiilor publice din comună cu mobilier urban (bănci, coșuri pentru deșeuri etc.) 

A.4 Reabilitarea și dotarea locurilor de joacă pentru copii din satele Unțeni și Mînăstireni 

A.5  Amenajare spații de joacă pentru copii în satele Burla, Burlești și Soroceni 

A.6 Înființarea unor terenuri de sport în satele Unțeni și Burla 

A.7 Amenajarea unor zone de popas  

A.8 
Crearea şi dotarea platformelor de campare, inclusiv a utilităţilor specifice (grupuri sanitare, 

apă curentă, iluminat, puncte de colectare a gunoiului menajer) 

A.9 
Sprijinirea înființării unui parc de aventură (care va cuprinde spre exemplu: tir cu arcul, 

anvelopă rotitoare, perete de escaladă, escaladă în copaci, tiroliene) 

A.10 Construirea unei baze sportive în comuna Unțeni 

A.11 Înființare piste de bicicliști  

A.12 Sprijinirea înființării unui centru de echitație  

A.13 Organizarea de competiții sportive 

M 4.2 
Conservarea si promovarea 

tradițiilor locale 

A.1 
Realizarea de evenimente culturale în spațiul public (concerte, jocuri populare, spectacole de 

dans, divertisment, teatru, recitaluri de poezie etc.)  

A.2 
Stabilirea unui calendar anual al activităţilor culturale pe raza comunei Unțeni, precum şi a 

bugetului corespunzător  

A.3 Organizarea unor festivități locale precum zilele comunei  

A.4 Sprijinirea înființării unor ansambluri de dansuri tradiționale care promovează obiceiurile și 
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Domeniu Prioritar 4 

Creșterea gradului de atractivitate al comunei 

Cod 

măsură 
Denumire măsură Acţiuni 

tradițiile locale 

A.5 
Organizarea anuală a unui bal destinat muzicii și dansului folcloric, în cadrul Căminului 

Cultural Burlești 

A.6 
Sprijinirea organizării și derulării de târguri, expoziții, manifestări culturale, festivaluri la 

nivelul local și microregional 

A.7 Organizarea de ateliere de creație pentru susținerea și conservarea artei locale 

A.8 
Susținerea de activităţi cultural-educative corelate cu programe de integrare europeană şi 

cooperare internaţională 

A.9 Promovarea jocurilor și tradițiilor specifice sărbătorilor de iarnă 

 A.11 
Atragerea și sprijinirea ONG-urilor în realizarea de programe culturale, în vederea facilitării 

accesului publicului la activități diverse de interes comunitar 

A.12  Înființarea de ateliere de creație pentru susținerea și conservarea artei locale 

A.13 Atragerea de finanțări în vederea susținerii unor programe culturale 

 A.14 Organizarea unor sărbători cu specific local 

M 4.3 
Conservarea patrimoniului 

cultural imaterial şi material 

A.1 Modernizarea, reabilitare, dotarea si conectarea la internet a celor două cămine culturale 

A.2 
Consolidarea identității culturale și punerea în valoare a celor două camine prin utilizarea 

spațiilor pentru diverse activități culturale 

A.3 Extinderea și înnoirea fondului de carte al bibliotecii comunale 

A.4 Dotarea bibliotecii cu sistem centralizat de încălzire 

A.5 Construirea unui monument al eroilor 

A.6 Înființare Muzeul Satului în satul Unțeni 

A.7 Construirea unui teatru de vară 
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Domeniu Prioritar 4 

Creșterea gradului de atractivitate al comunei 

Cod 

măsură 
Denumire măsură Acţiuni 

M 4.4 
Realizarea de activități de 

promovare a comunei 

A.1 

Realizarea unui catalog în format fizic și electronic care să listeze toate gospodăriile, alături 

de o scurtă descriere a proprietarilor, activitățile întreprinse de aceștia, localizarea și 

produselor tradiționale oferite 

A.2 Crearea unui site de prezentare a comunei 

A.3 
Dezvoltarea parteneriatului între sectorul cultural local și mass media județeană, pentru o 

mai bună promovare a evenimentelor și materialelor culturale 

A.4 
Întocmirea unei evidențe a principalelor evenimente din viața satului (culturale, religioase, 

tradiții, târguri 

A.5 Dezvoltarea și promovarea produselor agroalimentare și a preparatelor tradiționale locale 

A.6 
Promovarea valorilor culturii populare locale prin realizarea unui album documentar și 

imagistic cu lăcașele de cult din comună 

A.7 Promovarea meșterilor populari (artiști și meșteșugari) 
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Domeniu Prioritar 5 

Conservarea și protejarea cadrului natural 

Cod 

măsură 
Denumire măsură Acţiuni 

M 5.1 

Crearea de noi spații verzi, 

protejarea, conservarea și 

extinderea celor existente  

A.1 Identificarea spațiilor verzi deteriorate și ecologizarea acestora 

A.2 Plantarea de arbori, arbuști și răsaduri de flori în zonele publice ale comunei 

A.3 Extinderea spațiilor verzi și a parcurilor existente 

A.4 Protejarea pădurilor şi exploatarea lemnului numai în limita aprobată prin lege 

A.5 Achiziționarea de utilaje pentru întreținerea spațiilor verzi 

A.6 
Încurajarea voluntariatului în rândul elevilor și tinerilor din comună cu privire la derularea de 

acțiuni de ecologizare 

M 5.2 

Amenajarea zonelor 

inundabile și reconstrucţia 

ecologică a terenurilor 

degradate  

A.1 Măsuri de construire a digurilor sau consolidarea, respectiv reabilitarea acestora 

A.2 Ecologizarea albiei pâraielor care străbat teritoriul comunei 

A.4 Regularizarea cursurilor de apă care străbat comuna 

A.5 
Inventarierea arealelor cu probleme de degradare a solului și implementarea unui plan de 

măsuri privind reconstrucția ecologică a terenurilor degradate 

A.6 Acțiuni de împădurire a terenurilor degradate 

A.7 Reconstrucția ecologică a terenurilor degradate, silvice și agricole 

A.8 Lucrări de reabilitare a torenților în zonele cu risc de eroziune 

M 5.3 

Promovarea unor tehnologii 

alternative de generare a 

energiei şi de eficienţă 

energetică  

A.1 Eficientizarea energetică a clădirilor publice şi private (reabilitarea termică a clădirilor) 

A.2 Sprijinirea investițiilor în surse alternative de energie 

A.3 
Demararea unor programe educaționale care să promoveze posibilitățile utilizării resurselor 

energetice regenerabile și beneficiile aferente acesteia 

A.4 
Înlocuirea stâlpilor şi lămpilor învechite din comuna Unțeni cu echipamente de iluminat 

moderne şi economice 

A.5 Utilizarea în cadrul instituțiilor publice locale a becurilor care dețin un consum de energie 
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Domeniu Prioritar 5 

Conservarea și protejarea cadrului natural 

Cod 

măsură 
Denumire măsură Acţiuni 

redus 

A.6 
Utilizarea tehnologiilor inovatoare pentru eficientizarea iluminatului public (panouri 

fotovoltaice) 

A.7 
Alimentarea cu energie electrică din surse regenerabile (solară) a sediilor instituţiilor publice 

din comuna Unțeni 

M 5.4 

Dezvoltarea unui sistem 

integrat eficient de 

management al deșeurilor 

A.1 Echiparea cu infrastructura necesară pentru colectarea selectivă a deșeurilor  

A.2 Realizarea unei stații de compost 

A.3 
Amplasarea de coșuri de gunoi și panouri de informare cu privire la păstrarea curățeniei în 

cadrul comunei 

A.4 
Derularea unor campanii de informare și conștientizare cu privire la importanța colectării 

selective a deșeurilor 

A.5 Promovarea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice 

A.6 Încurajarea voluntariatului în acțiuni de ecologizare a mediului înconjurător 
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Domeniu Prioritar 6 

Consolidarea capacității administrative la nivel local 

Cod 

măsură 
Denumire măsură Acţiuni 

M 6.1 

Creșterea calității serviciilor 

furnizate de administrația 

publică locală  și implicarea 

comunității în luarea 

deciziilor  

A.1 
Achiziționarea de utilaje și autospeciale de gospodărire comunală (utilaje de deszăpezire și de 

toaletare, autogreder, autobasculantă) 

A.2 
Realizarea de campanii de informare a cetățenilor cu privire la modalitățile de intervenție și 

participare la actul decizional 

A.3 Amenajarea unui panou informativ cu privire la hotărârile adoptate  

A.4 
Implementarea unui sistem de tip e-guvernare (desfășurarea de audiențe online, eliberarea de 

avize sau plata taxelor online, reducerea duratei de livrare a documentelor emise de primărie) 

A.5 
Derularea unor campanii de informare a locuitorilor comunei cu privire la drepturile acestora 

și modalitățile de intervenție în actul decizional  

A.6 
Implementarea unor sesiuni de consultări publice în vederea identificării principalelor nevoi 

ale cetățenilor și dezbaterii propunerilor de dezvoltare a comunei  

A.7 Realizarea unei secțiuni web pe pagina primăriei destinată sugestiilor și reclamațiilor 

A.8 Înființarea unui birou de informații, clarificări și relații cu publicul 

A.9 
Susţinerea procesului de înregistrare a bunurilor din domeniul public şi privat al statului în 

sistemul integrat de cadastru şi carte funciară 

A.10 
Actualizarea periodică a paginii web a primăriei în vederea eficientizării proceselor de 

comunicare a activității administrației publice locale 

M 6.2 

Modernizarea bazei materiale 

și informatice a administratiei 

publice locale 

A.1 Reabilitarea sediului primăriei şi achiziționarea de mobilier pentru dotarea acestuia  

A.2 Achiziţionarea, instalarea şi configurarea infrastructurii software, hardware şi de comunicaţii 

A.3 Dezvoltarea unui sistem electronic integrat pentru gestionarea relației cu cetățenii  

M 6.3 
Dezvoltarea resurselor umane 

din administraţia publică 

A.1 Instruirea si formarea continuă a personalului din cadrul administraţiei publice locale 

A.2 Realizarea unor cursuri de specializare și perfecționare a funcționarilor publici și contractuali în 
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Domeniu Prioritar 6 

Consolidarea capacității administrative la nivel local 

Cod 

măsură 
Denumire măsură Acţiuni 

domenii importante pentru activitatea din cadrul administrației publice (management 

financiar, achiziții publice, managementul proiectelor cu finanțare europeană)  

A.3 
Înființarea departamentelor specializate pentru creșterea gradului de absorbție a proiectelor 

cu finanțare nerambursabilă  

A.4 
Stabilirea și aplicarea unor criterii de eficiență în evaluarea periodică a angajaților din 

administrația publică locală  
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Surse de finanțare 
 

 

 
În vederea implementării proiectelor investiționale propuse este 

necesară alocarea unor fonduri de finanțare ridicate, administrația 

publică locală neavând capacitatea de a acoperi pe termen scurt toate 

resursele financiare necesare. În acest context se impune 

suplimentarea fondurilor pentru dezvoltarea socio-economică a 

comunei Unțeni, fie din surse externe (fonduri nerambursabile 

guvernamentale, fonduri nerambursabile europene, fonduri 

rambursabile – de forma creditelor), fie din surse proprii. 

 

Finanțarea investițiilor constituie o etapă semnificativă în procesul 

investițional, în cadrul căreia, urmare a deciziei de investiții, resursele 

financiare se înglobează în bugetul investiției și pot fi utilizate în 

vederea realizării proiectului. Cea mai bună variantă de constituire a 

surselor financiare este reprezentată de o combinație între fondurile 

externe și cele interne. 

 

Astfel, fondurile europene vor constitui un instrument important 

pentru comuna Unțeni, întrucât acesta poate fi utilizat în vederea 

dezvoltării locale și consolidării competitivității la nivel regional și 

național. 

Fonduri cu finanțare nerambursabilă 

 

Politica de coeziune economică și socială a Uniunii Europene este, 

înainte de toate, o politică a solidarității. Scopul acestei politici este să 

promoveze un înalt nivel de competitivitate și de ocupare a forței de 

muncă, oferind ajutori regiunilor, mai puțin dezvoltate și celor care se 

confruntă cu mari probleme structurale. 

 

Instrumente structurale şi de coeziune, fondurile nerambursabile 

europene, sunt utilizate de Uniunea Europeană pentru eliminarea 

disparităţilor economice dintre regiuni, în scopul realizării coeziunii 

economice şi sociale. 

 

Instrumentele structurale ale Uniunii Europene au rolul de a stimula 

creşterea economică a ţărilor partenere şi de a conduce la reducerea 

decalajelor dintre parteneri. Fondurile structurale şi de coeziune nu 

sunt asigurate în totalitatea de Uniunea Europeană, ci este imperios 

necesară contribuţia statului membru la bugetul Uniunii Europene. 

 

În perioada de referinţă 2014 – 2020, pentru România au fost alocate 

fonduri în valoare de aproximativ 43 miliarde de euro, principalele 

surse de investiţii fiind realizate prin: Fondul european de dezvoltare 
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regională (FEDER), Fondul social european (FSE), Fondul de 

coeziune(FC), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 

(FEADR) şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime 

(FEPAM). 

 

Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) – va contribui la 

toate obiectivele tematice şi se va concentra asupra domeniilor de 

investiţie legate de contextul în care operează întreprinderile 

(infrastructură, servicii pentru întreprinderi, inovare, TIC şi cercetare) şi 

la prestarea de servicii pentru cetăţeni în anumite domenii (energie, 

servicii online, educaţie, sănătate, infrastructuri sociale, calitatea 

mediului).  

 

Fondul european de dezvoltare regională finanţează: 

 investiţiile în întreprinderile mici şi mijlocii, în vederea creării de 

locuri de muncă durabile; 

 investiţiile ce vizează activităţi de cercetare şi inovare, 

telecomunicaţii, mediu, energie şi transporturi; 

 instrumente financiare (fond de capital de risc, fond de 

dezvoltare regională, etc.) destinate să sprijine dezvoltarea 

regională şi locală şi să favorizeze cooperarea între oraşe şi 

regiuni. 

 

Fondul Social European (FSE): reprezintă un instrument care 

promovează politicile naționale pentru creșterea gradului de ocupare 

a forței de muncă, asigurarea calității și productivitatea muncii, 

promovarea incluziunii sociale și reducerea disparităților regionale și 

naționale. Pentru perioada 2014-2020 principalele obiective ale 

Fondului Social European se vor axa pe următoarele aspecte: 

 ocuparea forței de muncă; 

 sprijinirea accesului tinerilor pe piața muncii; 

 incluziunea socială (FSE va finanța proiecte ce îi va ajuta pe cei 

aflați în dificultate și pe cei proveniți din grupuri defavorizate să 

obțină competențe și locuri de muncă); 

 creșterea calității educației (FSE finanțează activități pentru 

creșterea calității învățământului și formării; reducerea 

abandonului școlar fiind o prioritate); 

 administrație publică mai puternică (FSE va sprijini eforturile 

statelor membre de a spori calitatea administrației și a 

guvernării publice). 

 

Fondul de coeziune (FC): este destinat statelor membre ale Uniunii 

Europene al căror venit naţional brut pe cap de locuitor este mai mic 

de 90% din media Uniunii Europene, principalul scop fiind reducerea 

disparităţilor economice şi sociale şi promovarea dezvoltării durabile. 

Pentru perioada de programare 2014-2020, FC se va axa pe 

ameliorarea mediului, dezvoltarea durabilă și TEN-T (rețeaua trans-

europeană de transport). 

 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR): are 

ca obiectiv sprijinirea unei creşteri inteligente, durabile şi favorabile 

incluziunii în sectorul agricol, alimentar şi forestier din zonele rurale în 

ansamblu. Se urmăreşte transferul de cunoştinţe şi inovare, creşterea 
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Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală constituie acel 

instrument de finanţare al Uniunii Europene care sprijină ţările 

membre în implementarea Politicii Agricole Comune. În perioada de 

2014 – 2020, FEADR va juca un rol important în asigurarea integrităţii 

ecologice şi a valorii estetice a peisajelor din România, care depind în 

mare măsură de precticile de gestionare agricole şi forestiere. 

 

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM): 

reprezintă instrumentul propus pentru finanțarea politicilor Uniunii 

Europene în domeniul pescuitului și afacerilor europene, pentru 

perioada 2014-2020. Prioritățile FEPAM, în conformitate cu reforma 

politicii comune în domeniul pescuitului, vor avea în vedere 

promovarea viabilității și competitivității pescuitului și a acvaculturii, 

încurajând sustenabilitatea mediului. În același timp se va avea în 

vedere promovarea coeziunii sociale și crearea de noi locuri de muncă 

în comunitățile în care pescuitul reprezintă principalul domeniu de 

activitate, contribuind la diversificarea activităților în alte sectoare 

maritime, precum și prin acțiuni în domeniul politicii maritime 

integrate. 

 

Parteneriate de tip public – privat 

 

Parteneriatele public-privat sunt o soluţie general recunoscută şi 

promovată pentru soluţionarea problemelor sau pentru eficientizarea 

serviciilor publice. Aplicarea acestei modalităţi de obţinere a finanţării 

este dezirabilă în situaţiile în care statul nu deţine suficiente resurse 

pentru a asigura prestarea unor servicii publice de calitate. Legea nr. 

178/2000, actualizată în data de 23 aprilie 2013, reglementează 

parteneriatul public-privat, fiind privit ca o oportunitate reală de 

implementare a proiectelor propuse la nivel local. 

 

În comuna Unțeni dezvoltarea parteneriatelor de tip public-privat este 

esenţială pentru înregistrarea progresului economic local. Printre 

avantajele parteneriatului public-privat se remarcă: 

 accelerarea utilizării obiectivelor şi proiectelor de infrastructură; 

 reducerea pe ansamblu a costurilor proiectelor; 

 îmbunătăţirea calităţii serviciilor de utilitate publică. 

 

Creditarea 

 

O alternativă privind sursele externe de finanțare este reprezentată de 

obținerea unor credite bancare. Astfel, creditarea constituie o 

modalitate relativ simplă și rapidă de obținere a finanțării pentru 

proiectele investiționale din domeniul public. Pe de altă parte, 

costurile aferente creditelor sunt ridicate și implică și un anumit grad 

de risc în ceea ce privește imposibilitatea de rambursare a datoriilor, 

în principal dacă există o situație de incertitudine economică. 
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Capacitatea financiară a unității 

administrativ teritoriale 

 

Pentru a evalua capacitatea financiară generală a unităţii administrativ 

teritorială, este necesară evaluarea veniturilor locale totale. În ceea ce 

priveşte bugetul pe anul 2013, acesta a înregistrat o creştere faţă de 

anii precedenţi, valoarea veniturilor  fiind de 2.442 mii lei. 

 

Din totalul veniturilor aferente bugetului local, pe anul 2013, veniturile 

fiscale dețin un procent de 96%, veniturile nefiscale dețin un procent 

de 3% iar veniturile din subvenții dețin un procent de 1% din totalul 

de venituri. 

 

În vederea susținerii proiectelor de investiții propuse în planul de 

acțiuni se recomandă accesarea fondurilor externe, întrucât suma 

destinată acestora este redusă în raport cu necesitățile de investire. În 

același context, se înscrie și imposibilitatea susținerii investițiilor 

propuse din bugetul local, deoarece fondurile provenite din această 

sursă sunt limitate, având de asemenea o disponibilitate relativă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 4.1 – Distribuția veniturilor curente din bugetul local pe anul 2013
5 
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Informații primite de la Primăria Unțeni 
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Concordanța cu politicile naționale și 
europene 
 

Politicile regionale 

 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Unțeni respectă direcțiile 

stabilite de Strategia de dezvoltare regională Nord-Est, 2014-2020. 

Principalul obiectiv al Strategiei de dezvoltare a Regiunii Nord-Est 

constă în derularea unui proces de creștere economică sustenabilă, 

favorabilă creșterii competitivității economice și incluziunii sociale, 

care să asigure o diminuare a decalajelor existente față de celelalte 

regiuni ale României. 

 

În ceea ce privește axele prioritare prevăzute la nivelul regiunii Nord – 

Est, acestea sunt următoarele: 

 îmbunătățirea capitalului uman prin aplicarea de măsuri 

orientate spre creșterea ocupării, accesului la educație, instruire 

și sănătate, promovarea incluziunii sociale. Obiective: creşterea 

ocupării în rândul tinerilor şi a grupurilor vulnerabile; 

îmbunătăţirea accesului şi a participării la educaţie şi instruire 

de calitate; creşterea accesului la servicii de sănătate de calitate; 

promovarea incluziunii sociale prin regenerarea zonelor rurale şi 

urbane aflate în declin; 

 dezvoltarea infrastructurii moderne care să asigure creșterea 

accesibilității, conectivității și atractivității Regiunii Nord – Est. 

Obiective: creșterea accesibilității, conectivității și mobilității prin 

realizarea de investiții în infrastructura de transport; stimularea 

atractivității și economiei locale prin creșterea accesului la 

infrastructura TIC de calitate; 

 sprijinirea unei economii competitive și a dezvoltării locale. 

Obiective: sprijinirea inovării şi competitivităţii mediului 

economic, promovarea rezultatelor obţinute; impulsionarea 

sectorului de cercetare-dezvoltare, în special a celei aplicate; 

îmbunătăţirea accesului firmelor de servicii de afaceri de calitate 

pentru firme; sprijinirea exporturilor şi competitivităţii 

produselor locale la export; sprijinirea dezvoltării urbane; 

sprijinirea dezvoltării rurale; sprijinirea valorificării potenţialului 

turistic existent; 

 optimizarea utilizării și protejarea resurselor și patrimoniului 

natural. Obiective: promovarea eficienţei energetice; protejarea 
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mediului şi biodiversităţii prin realizarea de investiţii specifice 

aquis-ului comunitar şi valorificarea siturilor naturale. 

 

Astfel, elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Unțeni 

pentru orizontul de timp 2014-2020, s-a realizat în concordanţă cu 

principalele obiective şi priorităţi urmărite de Strategia regiunii Nord-

Est şi îşi asumă contribuţia la îndeplinirea acestora. 

 

Politicile naționale 

 

La baza procesului de dezvoltare a comunei Unțeni se află obiectivele 

enunțate în cadrul Strategiei de dezvoltare durabilă a României 2013-

2020-2030, ce au în vedere adoptarea dezvoltării durabile și care se 

bazează pe creșterea nivelului de trai al locuitorilor în armonie cu 

mediul natural. Obiectivele formulate în cadrul Strategiei vizează 

menținerea, consolidarea, extinderea și adaptarea continuă a 

configurației structurale și capacității funcționale ale capitalului 

natural ca fundație pentru menținerea și sporirea capacității sale de 

suport față de presiunea dezvoltării sociale și creșterii economice. 

 

Principalele axe prioritare ale Strategiei Naționale de Dezvoltare 

Durabilă a României sunt următoarele: 

 îmbunătățirea accesibilității regiunilor prin modernizarea 

infrastructurii de transport regionale și locale; 

 îmbunătățirea infrastructurii sociale a regiunilor; 

 consolidarea mediului de afaceri regional și local; 

 dezvoltarea durabilă și promovarea turismului. 

Politicile europene 

 

Unul dintre cele mai importante documente care a reprezentat un 

punct de referință în elaborarea Strategiei de dezvoltare locală, este 

reprezentat de Strategia Europa 2020, strategia pe 10 ani a Uniunii 

Europene, al cărei scop trece dincolo de depăşirea crizei financiare 

care continuă să afecteze multe dintre economiile europene. 

 

Strategia Europa 2020 se bazează pe îmbunătățirea calității vieții 

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

s-a axat pe fixarea a cinci obiective esențiale care să acopere domenii 

precum ocuparea forței de muncă, educația, cercetarea și inovarea, 

incluziunea socială și reducerea sărăciei și energia/clima. 

 

De asemenea, au fost stabilite trei priorități ale strategiei Europa 

2020, care definesc viziunea UE asupra economiei sociale pe piață: 

 creșterea inteligentă, prin dezvoltarea unei economii de bazate 

pe cunoaștere și inovare; 

 creșterea durabilă, prin promovarea unei economii mai 

eficiente, mai ecologice și mai competitive; 

 creșterea favorabilă incluziunii prin promovarea unei economii 

cu un grad înalt de ocupare a forței de muncă care să asigure 

coeziunea socială și teritorială. 
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Portofoliu de proiecte 
 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Unțeni pentru perioada 2014-2020 va pune accent pe implementarea unei serii de proiecte investiţionale 

concrete, care vor răspunde necesităţilor de dezvoltare socio-economică ale comunei. Proiectele de investiţii propuse vor contribui la construirea 

unei comunităţi locuibile şi atractive, la dezvoltarea și diversificarea mediului de afaceri local, la reducerea discrepanțelor regionale, generând o 

creștere semnificativă a nivelului de trai al locuitorilor. 

 
 
 

1. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere din comuna 

Unțeni 
 

2. Reabilitarea și modernizarea drumurilor de exploatație 

agricolă  
 

3. Extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Burlești, 

Mînăstireni și Soroceni 
 

4. Înființare rețea de distribuție a gazelor naturale  
 

5. Înființare rețea de canalizare și stație de epurare a apelor 

uzate în satele din cadrul comunei Unțeni 
 

6. Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale nr. 1 Unțeni 
 

7. Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale nr. 2 Mînăstireni 
 

8. Reabilitarea și modernizarea Școlii primare nr. 3 Burlești 
 

9. Construire grădiniță în satul Unțeni 
 

10. Înființarea unui centru de tip „after-school” în satul Unțeni 
 

11. Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii 

medicale de la nivelul comunei Unțeni 
 

12. Construire centru rezidențial pentru bătrâni în satul Unțeni 
 

13. Înființarea unui centru de sprijin pentru persoanele fără 

adăpost și copiii abandonați 
 

14. Amenajare bază de agrement în comuna Unțeni 
 

15. Înfiinţarea şi amenajarea de parcuri de recreere 
 

16. Înfiinţare şi amenajare locuri de joacă pentru copii în satele 

Burla, Burlești și Soroceni 
 

17. Construire teatru de vară 
 

18. Reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din satele 

Mînăstireni și Burlești 
 

19. Realizare lucrări de îndiguire pe malurile pârâului Burla 
 

20. Amenajarea albiei iazurilor din comuna Unțeni printr-un 

parteneriat public privat 
 

21. Realizarea de acțiuni de împădurire a terenurilor deteriorate 
 

22. Valorificarea potențialului energetic eolian 
 

23. Modernizarea și dotarea sediului Primăriei comunei Unțeni 
 

24. Achiziționarea de utilaje și autospeciale de gospodărire 

comunală 
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1. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Unțeni 

Scop 
Sporirea accesibilităţii şi conectivităţii comunei Unțeni în vederea asigurării unor condiţii rutiere la 

standarde europene. 

Obiective specifice 

1. Reducerea timpului de călătorie şi a incidentelor rutiere de la nivel local. 

2. Facilitarea accesului localnicilor la locaţiile de interes major din comună (Ex: instituții școlare, sediul 

primăriei, cabinete medicale etc.).  

3. Creşterea siguranţei rutiere şi fluidizarea traficului rutier.  

4. Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din comuna Unțeni şi reducerea discrepanțelor dintre mediul rural si 

cel urban.  

Activități 

 reabilitarea și modernizarea prin asfaltare a drumului comunal DC 29  pe o lungime de 3 km;  

 reabilitarea și modernizarea drumului comunal DC 29 A  pe o lungime de 1,7 km; 

 reabilitarea și modernizarea DN 29D Silișcani-Burlești-Soroceni-Burla-Unțeni-DN 29 Mînăstireni pe o 

lungime de  16,9 km; 

 reabilitarea, modernizarea și întreținerea drumurilor sătești pe o lungime de 36,52 km;  

 reabilitare și construire poduri și podețe; 

 extinderea și reabilitarea trotuarelor, aleilor adiacente și zonelor pietonale existente; 

 pavarea zonelor pietonale și centrale din comună; 

 modernizarea sistemului de indicatoare şi marcaje rutiere;  

 modernizarea locurilor publice de parcare existente şi amenajarea de noi spaţii de parcare. 

Indicatori de performanță 

 lungimea drumurilor comunale reabilitate și modernizate; 

 lungimea drumurilor sătești reabilitate; 

 gradul de acces către localitățile comunei; 

 durata timpului de deplasare. 

Încadrarea în Strategia de 

dezvoltare locală a comunei 

Domeniu Prioritar 1 - „Dezvoltarea şi consolidarea accesibilităţii la infrastructura de bază”, Măsura 1.1 - 

„Creșterea accesibilității și conectivității comunei prin modernizarea infrastructurii rutiere” 
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Unțeni 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2015 – 2019 
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2. Reabilitarea și modernizarea drumurilor de exploatație agricolă 

Scop 
Facilitarea accesului la terenurile adiacente și valorificarea potențialului agricol prin imbunătățirea 

drumurilor de exploatație agricolă de pe teritoriul comunei Unțeni.  

Obiective specifice 

1. Îmbunătățirea accesului către exploatațiile agricole. 

2. Sporirea siguranței rutiere pe drumurile agricole datorită creării de rute alternative pentru preluarea 

traficului agricol de pe drumurile de interes public. 

3. Creșterea  interesului locuitorilor în practicarea agriculturii și gradului de valorificare a terenurilor agricole.  

Activități 
 identificarea drumurilor de exploatație agricolă care necesită lucrări de reabilitare; 

 reabilitarea drumurilor de exploatație agricolă pe o distanță de 35,18 km. 

Indicatori de performanță 

 gradul de modernizare a drumurilor de exploatație agricolă;  

 lungimea drumurilor de exploatație agricolă reabilitate și modernizate;  

 gradul de accesibilitate către exploatațiile agricole;  

 numărul exploataţiilor agricole deservite;  

 durata timpului de deplasare.  

Încadrarea în Strategia de 

dezvoltare locală a comunei 

Unțeni 

Domeniu Prioritar 1 - „Dezvoltarea şi consolidarea accesibilităţii la infrastructura de bază”, Măsura 1.1 - 

„Creșterea accesibilității și conectivității comunei prin modernizarea infrastructurii rutiere” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2016-2018 
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3. Extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Burlești, Mînăstireni și Soroceni 

Scop 
Facilitarea accesului locuitorilor satelor Burlești, Mînăstireni și Soroceni la infrastructura edilitară şi 

creşterea calităţii furnizării acestor servicii. 

Obiective specifice 
1. Sporirea calităţii serviciilor de furnizare a utilităţilor publice de bază oferite populaţiei.  

2. Creşterea gradului de accesibilitate a populaţiei la utilităţile de bază. 

Activități 

 extindere rețea de alimentare cu apă potabilă în satele Burlești, Soroceni și Mînăstireni pe o lungime de 

29,645 km; 

 racordarea gospodăriilor la rețeaua de alimentare cu apă; 

 campanii de informare a locuitorilor comunei cu privire la beneficiile racordării la rețeaua publică de 

alimentare cu apă potabilă. 

Indicatori de performanță 

 numărul gospodăriilor care au acces la reţeaua de alimentare cu apă potabilă; 

 numărul gospodăriilor racordate la rețeaua de alimentare cu apă potabilă; 

 lungimea rețelei de alimentare cu apă potabilă; 

 gradul de satisfacție al locuitorilor. 

Încadrarea în Strategia de 

dezvoltare locală a comunei 

Unțeni 

Domeniu Prioritar 1 - „Dezvoltarea şi consolidarea accesibilităţii la infrastructura de bază”, Măsura 1.2 - 

„Extinderea și modernizarea infrastructurii de utilități și sporirea gradului de acces și conectare la aceasta” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2015 – 2019 
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4. Înființare rețea de distribuție a gazelor naturale 

Scop 
Facilitarea accesului locuitorilor comunei la servicii de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii 

nivelului de trai și susținerii unei dezvoltări economice echilibrate. 

Obiective specifice 

1. Înființarea unui sistem centralizat de distribuție a gazelor naturale pe teritoriul comunei Unțeni. 

2. Promovarea în rândul localnicilor a beneficiilor generate de racordarea la reţeaua de alimentare cu gaze 

naturale. 

3. Creşterea gradului de accesibilitate a populaţiei la utilităţile de bază. 

Activități 

 proiectare rețea de distribuție a gazelor naturale; 

 înființare rețea de distribuție a gazului în satele comunei Unțeni pe o lungime de 40 km; 

 realizarea de campanii de informare în rândul comunității locale cu privire la beneficiile aduse de 

racordarea la rețeaua de gaz metan la nivelul comunității locale; 

 realizare racordări la reţeaua de gaz. 

Indicatori de performanță 

 lungimea rețelei de gaze naturale; 

 gradul de acces la rețeaua de distribuție a gazului;  

 gradul de racordare la rețeaua de distribuție a gazului;  

 gradul de satisfacție al populației cu privire la serviciul public asigurat. 

Încadrarea în Strategia de 

dezvoltare locală a comunei 

Unțeni 

Domeniu Prioritar 1 - „Dezvoltarea şi consolidarea accesibilităţii la infrastructura de bază”, Măsura 1.2 - 

„Extinderea și modernizarea infrastructurii de utilități și sporirea gradului de acces și conectare la aceasta” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2015 – 2019 
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5. Înființare rețea de canalizare și stație de epurare a apelor uzate în satele Unțeni, Mînăstireni și Burlești 

Scop 

Îmbunătăţirea stării de sănătate a locuitorilor satelor Unțeni, Mînăstireni și Burlești și 

protejarea mediului înconjurător prin înființarea unei rețele de canalizare cu stație de epurare a 

apelor uzate în satele comunei. 

Obiective specifice 

1. Reducerea gradului de poluare a mediului înconjurător prin creșterea gradului de epurare a apelor uzate. 

2. Furnizarea utilităților de bază pentru a crea condiții optime desfășurării activităților economice. 

3. Creșterea atractivității pentru locuire în comuna Unțeni. 

Activități 

 înființare rețea de canalizare cu stație de epurare în satul Unțeni pe o lungime de 5,455 km; 

 înființare rețea de canalizare cu stație de epurare în satul Mînăstireni pe o lungime de 6,59 km; 

 înființare rețea de canalizare cu stație de epurare în satul Burlești pe o lungime de 2,035 km; 

 racordarea gospodăriilor la rețeaua de canalizare; 

 derularea de campanii de promovare şi informare a locuitorilor comunei cu privire la necesitatea şi 

beneficiile racordării la reţeaua de canalizare. 

Indicatori de performanță 

 lungimea rețelei de canalizare; 

 numărul gospodăriilor care au acces la reţeaua de canalizare; 

 numărul gospodăriilor racordate la reţeaua de canalizare; 

 gradul de epurare a apelor uzate. 

Încadrarea în Strategia de 

dezvoltare locală a comunei 

Unțeni 

Domeniu Prioritar 1 - „Dezvoltarea şi consolidarea accesibilităţii la infrastructura de bază”, Măsura 1.2 - 

„Extinderea și modernizarea infrastructurii de utilități și sporirea gradului de acces și conectare la aceasta” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2015 – 2019 
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6. Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale nr. 1 Unțeni 

Scop Asigurarea unei infrastructuri educaționale moderne în concordanță cu standardele europene. 

Obiective specifice 

1. Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţământ prin reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolare.  

2. Asigurarea unor condiții optime de desfășurare a actului educațional.  

3. Creşterea gradului de atractivitate a actului educațional în rândul elevilor și îmbunătăţirea calităţii actului 

educaţional de la nivelul comunei Unțeni. 

Activități 

 dotarea sălilor de clasă cu materiale didactice moderne și infrastructură TIC; 

 dotarea laboratoarelor școlare cu aparatură modernă; 

 dotarea unității școlare cu mobilier modern; 

 construire grupuri sanitare; 

 construire sală de sport și reabilitarea terenului de sport; 

 amenajarea curții interioare cu spațiu verde, borduri, alei și bănci; 

 racordarea unității școlare la rețeaua publică de utilități. 

Indicatori de performanță 

 gradul de modernizare a unității școlare; 

 numărul de laboratoare școlare modernizate; 

 gradul de satisfacţie al cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor cu privire la condiţiile oferite de unitatea de 

învăţământ. 

Încadrarea în Strategia de 

dezvoltare locală a comunei 

Unțeni 

Domeniu Prioritar 3 - „Crearea unui mediu de viață modern”, Măsura 3.1 - „Crearea condițiilor de dezvoltare și 

creștere a calității procesului educațional” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2016-2017 
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7. Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale nr. 2 Mînăstireni 

Scop Asigurarea unei infrastructuri educaționale moderne în concordanță cu standardele europene. 

Obiective specifice 

1. Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţământ prin reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolare.  

2. Asigurarea unor condiții optime de desfășurare a actului educațional.  

3. Creşterea gradului de atractivitate a actului educațional în rândul elevilor și îmbunătăţirea calităţii actului 

educaţional de la nivelul comunei Unțeni. 

Activități 

 dotarea sălilor de clasă cu materiale didactice moderne și infrastructură TIC; 

 dotarea laboratoarelor școlare cu aparatură modernă; 

 dotarea unității școlare cu mobilier modern; 

 construire sală de sport și teren de sport; 

 amenajarea curții interioare cu spațiu verde, borduri, alei și bănci; 

 racordarea unității școlare la rețeaua publică de utilități; 

 montarea unui sistem video de supraveghere în cadrul unității de învățământ. 

Indicatori de performanță 

 gradul de modernizare a unității școlare; 

 numărul de laboratoare școlare modernizate; 

 gradul de satisfacţie al cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor cu privire la condiţiile oferite de unitatea de 

învăţământ. 

Încadrarea în Strategia de 

dezvoltare locală a comunei 

Unțeni 

Domeniu Prioritar 3 - „Crearea unui mediu de viață modern”, Măsura 3.1 - „Crearea condițiilor de dezvoltare și 

creștere a calității procesului educațional” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2016-2017 
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8. Reabilitarea și modernizarea Școlii primare nr. 3 Burlești 

Scop Asigurarea unei infrastructuri educaționale moderne în concordanță cu standardele europene. 

Obiective specifice 

1. Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţământ prin reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolare.  

2. Asigurarea unor condiții optime de desfășurare a actului educațional.  

3. Creşterea gradului de atractivitate a actului educațional în rândul elevilor și îmbunătăţirea calităţii actului 

educaţional de la nivelul comunei Unțeni. 

Activități 

 dotarea sălilor de clasă cu materiale didactice moderne și infrastructură TIC; 

 dotarea laboratoarelor școlare cu aparatură modernă; 

 dotarea unității școlare cu mobilier modern; 

 construire sală de sport și teren de sport; 

 reabilitarea grupurilor sanitare; 

 amenajarea curții interioare cu spațiu verde, borduri, alei și bănci; 

 racordarea unității școlare la rețeaua publică de utilități; 

 montarea unui sistem video de supraveghere în cadrul unității de învățământ. 

Indicatori de performanță 

 gradul de modernizare a unității școlare; 

 numărul de laboratoare școlare modernizate; 

 gradul de satisfacţie al cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor cu privire la condiţiile oferite de unitatea de 

învăţământ. 

Încadrarea în Strategia de 

dezvoltare locală a comunei 

Unțeni 

Domeniu Prioritar 3 - „Crearea unui mediu de viață modern”, Măsura 3.1 - „Crearea condițiilor de dezvoltare și 

creștere a calității procesului educațional” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2016-2017 
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9. Construire grădiniță în satul Unțeni 

Scop 
Sprijinirea dezvoltării noii generații prin asigurarea unei infrastructuri educaționale moderne în 

concordanță cu standardele europene. 

Obiective specifice 

1. Facilitarea unei dezvoltări armonioase a aptitudinilor copiilor. 

2. Îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale pentru preșcolari. 

3. Asigurarea dezvoltării intelectuale a copiilor într-un cadru sigur și creativ.  

Activități 

 alegerea spațiului destinat construcției grădiniței; 

 obținerea avizelor și autorizației de construcție;  

 construire grădiniță cu 4 săli de clasă; 

 amenajare și dotare spațiului de joacă exterior; 

 racordarea grădiniței la rețeaua de utilități publice; 

 dotarea grădiniței cu mobilier adecvat și material didactic. 

Indicatori de performanță 

 numărul de preșcolari înscriși; 

 numărul de locuri de muncă nou create; 

 gradul de dotare al grădiniței; 

 gradul de satisfacției al părinților; 

Încadrarea în Strategia de 

dezvoltare locală a comunei 

Unțeni 

Domeniu Prioritar 3 - „Crearea unui mediu de viață modern”, Măsura 3.1 - „Crearea condițiilor de dezvoltare și 

creștere a calității procesului educațional” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2015-2017 
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10 Înființarea unui centru de tip „after-school” în satul Unțeni 

Scop 
Sporirea nivelului de educație și dezvoltare a populației tinere din comuna Unțeni prin adoptarea unei 

oferte educaționale moderne. 

Obiective specifice 

1. Dezvoltarea potențialului elevilor prin practicarea de activități creative, de socializare și recreere.  

2. Asigurarea unui cadru securizat de petrecere a timpului liber. 

3. Creșterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc alternative mai bune pentru îngrijirea si 

educarea copiilor.  

Activități 

 construirea centrului de tip ”after school”;  

 racordarea centrului la rețeaua publică de utilități;  

 dotarea centrului cu mobilier și echipamente specifice și recrutarea resurselor umane pe posturile nou 

create;  

 promovarea serviciilor oferite de centru; 

Indicatori de performanță 

 1 centru ”after school” înființat;  

 gradul de dotare al centrului;  

 numărul de locuri de muncă înființate;  

 gradul de satisfacție al părinților și copiilor cu privire la condițiile și serviciile oferite de centru.  

Încadrarea în Strategia de 

dezvoltare locală a comunei 

Unțeni 

Domeniu Prioritar 3 - „Crearea unui mediu de viață modern”, Măsura 3.1 - „Crearea condițiilor de dezvoltare și 

creștere a calității procesului educațional” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2017-2019 
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11. Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii medicale de la nivelul comunei Unțeni 

Scop 
Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității medicale din comuna Unțeni prin asigurarea unei 

infrastructuri de sănătate modernă, în conformitate cu standardele europene. 

Obiective specifice 

1. Creșterea gradului de acces al locuitorilor comunei Unțeni la servicii calitative de asistență medicală. 

2. Sporirea calității serviciilor medicale furnizate la nivelul comunei Unțeni în concordanță cu standardele 

europene. 

Activități 

 reabilitarea și modernizarea cabinetului medical din satul Unțeni; 

 dotarea cu mobilier și echipamente de specialitate corespunzător activităților desfășurate în cadrul unității 

sanitare. 

Indicatori de performanță 

 gradul de modernizare al unităților sanitare;  

 calitatea serviciilor medicale de la nivelul comunei Unțeni. 

 numărul echipamentelor de specialitate achiziționate. 

Încadrarea în Strategia de 

dezvoltare locală a comunei 

Unțeni 

Domeniu Prioritar 3 - „Crearea unui mediu de viață modern”, Măsura 3.2 - „Îmbunătăţirea infrastructurii de 

sănătate şi asigurarea unor servicii medicale în concordanţă cu standardele europene” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2017-2019 



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

128 
 

 

 

 

 

12. Construire centru rezidențial pentru bătrâni în satul Unțeni 

Scop 
Îmbunătățirea calității vieții persoanelor defavorizate prin înființarea unui centru specializat de 

asistență socială. 

Obiective specifice 

1. Dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale pentru persoanele defavorizate. 

2. Reducerea cazurilor de excluziune sau izolare socială în rândul persoanelor defavorizate.  

3. Integrarea activă a persoanelor defavorizate în viața socială. 

Activități 

 înființarea centrului rezidențial cu o capacitate de 40 locuri; 

 dotarea centrului rezidențial cu mobilier și echipamente specifice; 

 racordarea centrului la rețeaua publică de utilități; 

 promovarea serviciilor oferite de centrul rezidențial; 

 atragerea de voluntari pentru activitatea de sprijin, acompaniere  și consiliere psihologică a persoanelor; 

 cursuri de formare și specializare a personalului angajat și a voluntarilor implicați activ.  

Indicatori de performanță 

 un centru rezidențial înfiinţat cu o capacitate de 40 locuri; 

 gradul de dotare a centrului; 

 locurile de muncă nou create; 

 numărul de voluntari implicaţi în activităţile sociale. 

Încadrarea în Strategia de 

dezvoltare locală a comunei 

Unțeni 

Domeniu Prioritar 3 - „Crearea unui mediu de viață modern”, Măsura 3.3 - „ Asigurarea unei infrastructuri și 

servicii sociale de calitate corelate cu necesităţile comunei ” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2017-2020 
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13. Înființarea unui centru de sprijin pentru persoanele fără adăpost și copiii abandonați 

Scop 
Asigurarea accesului la servicii de asistență socială a copiilor abandonați și persoanelor fără adăpost în 

vederea creșterii incluziunii acestora în societate. 

Obiective specifice 

1. Dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale pentru persoanele defavorizate. 

2. Reducerea cazurilor de excluziune sau izolare socială în rândul persoanelor defavorizate.  

3. Acordarea sprijinului necesar copiilor vulnerabili pentru a nu se simți marginalizați. 

Activități 

 înființarea centrului de sprijin cu o capacitate de 30 de locuri în satul Unțeni; 

 dotarea centrului cu mobilier și echipamente specifice; 

 racordarea centrului la rețeaua publică de utilități; 

 promovarea serviciilor oferite de centrul de sprijin; 

 cursuri de formare și specializare a personalului angajat și a voluntarilor implicați activ.  

Indicatori de performanță 

 un centru de sprijin înființat cu o capacitate de 30 locuri; 

 gradul de dotare al centrului; 

 locurile de muncă nou create; 

 numărul de voluntari implicaţi în activităţile sociale. 

Încadrarea în Strategia de 

dezvoltare locală a comunei 

Unțeni 

Domeniu Prioritar 3 - „Crearea unui mediu de viață modern”, Măsura 3.3 - „ Asigurarea unei infrastructuri și 

servicii sociale de calitate corelate cu necesităţile comunei ” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2017-2020 
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14. Amenajare bază de agrement în comuna Unțeni 

Scop 
Sporirea atractivităţii comunei Unțeni în rândul turiştilor şi locuitorilor acestuia prin dezvoltarea 

infrastructurii de agrement. 

Obiective specifice 

1. Diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber pentru turişti şi pentru localnici.  

2. Creșterea gradului de atractivitate al comunei.  

3. Crearea de noi locuri de muncă. 

4. Crearea unui cadru adecvat practicării sportului, turismului şi activităţilor recreative. 

Activități 

 amenajare teren destinat bazei de agrement; 

 amenajare zonă de recreere dotată cu mobilier specific: mese, bănci, coșuri de gunoi; 

 amenajare spații de campare și zonă de picnic; 

 construire spațiu de închiriere a echipamentelor de pescuit; 

 amenajare în vecinătate spații destinate agenților comerciali; 

 amenajare locuri de parcare; 

 angajarea personalului necesar. 

Indicatori de performanță 

 1 centru de agrement; 

 1 zonă de camping și 1 zonă de picnic amenajată; 

 numărul de locuri de muncă nou create; 

 gradul de satisfacție al localnicilor cu privire la facilitățile de petrecere a timpului liber. 

Încadrarea în Strategia de 

dezvoltare locală a comunei 

Unțeni 

Domeniu Prioritar 4 - „Creșterea gradului de atractivitate al comunei”, Măsura 4.1 - „Dezvoltarea infrastructurii de 

agrement și sprijinirea activităților sportive și recreative ” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2018-2020 
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15. Înfiinţarea şi amenajarea de parcuri de recreere 

Scop 
Dezvoltarea infrastructurii recreaţionale din comuna Unțeni în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii 

întregii comunităţi. 

Obiective specifice 

1. Amenajarea de spații destinate petrecerii timpului liber pentru locuitorii comunei Unțeni. 

2. Dezvoltarea infrastructurii recreaționale de la nivelul comunei Unțeni. 

3. Creșterea calității cadrului natural prin crearea de noi spații verzi. 

4. Crearea unui cadru adecvat practicării sportului, turismului şi activităţilor recreative. 

5. Îmbunătăţirea aspectului estetic al comunei. 

Activități 

 amenajarea terenurilor destinate înființării parcurilor; 

 amenajarea a 5 parcuri de recreere în satele comunei Unțeni; 

 amenajare infrastructură de acces (căi de acces, alei, etc.); 

 dotarea parcului cu mobilier specific (bănci, măsuţe, coşuri de gunoi); 

 crearea piste pentru ciclism/role; 

 plantarea de arbori, arbuşti și răsaduri cu flori; 

 dotare cu instalații de iluminat. 

Indicatori de performanță 

 5 parcuri amenajate și 5 piste pentru ciclism/role;  

 gradul de modernizare al parcurilor de recreere; 

 gradul de satisfacție al locuitorilor comunei cu privire la parcurile de recreere amenajate. 

Încadrarea în Strategia de 

dezvoltare locală a comunei 

Unțeni 

Domeniu Prioritar 4 - „Creșterea gradului de atractivitate al comunei”, Măsura 4.1 - „Dezvoltarea infrastructurii de 

agrement și sprijinirea activităților sportive și recreative ” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2016-2017 
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16. Înfiinţare şi amenajare locuri de joacă pentru copii în satele Burla, Burlești și Soroceni 

Scop Asigurarea unor condiții propice de petrecere a timpului liber pentru copiii din comuna Unțeni.  

Obiective specifice 

1. Crearea unor spații adecvate practicării jocurilor şi activităţilor recreative pentru copii. 

2. Realizarea unor locuri sigure de joacă pentru copiii din comuna Unțeni. 

3. Diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber. 

Activități 

 amenajarea terenurilor destinate locurilor de joacă în localitățile Burla, Burlești și Soroceni; 

 amenajarea spațiilor verzi aferente locurilor de joacă;  

 dotarea locurilor de joacă cu echipamente specifice (leagăne, balansoare, măsuţe, bănci, etc.);  

 împrejmuire locuri de joacă. 

Indicatori de performanță 
 numărul locurilor de joacă amenajate;  

 gradul de satisfacţie al părinţilor şi copiilor.  

Încadrarea în Strategia de 

dezvoltare locală a comunei 

Unțeni 

Domeniu Prioritar 4 - „Creșterea gradului de atractivitate al comunei”, Măsura 4.1 - „Dezvoltarea infrastructurii de 

agrement și sprijinirea activităților sportive și recreative” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2016-2017 
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17. Construire teatru de vară în satul Unțeni 

Scop 
Îmbunătățirea infrastructurii publice specifice promovării potențialului cultural și artistic al comunei 

Unțeni. 

Obiective specifice 

1. Promovarea activităților artistice și culturale la nivel local. 

2. Îmbunătățirea accesului și participării publicului la cultură și activități artistice.  

3. Valorificarea potențialului cultural de la nivel local. 

Activități 

 amenajarea terenului pe care va fi amplasat teatrul de vară;  

 construirea unei scene;  

 construirea unei tribune cu o capacitate de 400 locuri;  

 dotarea teatrului de vară cu echipamente specifice;  

 realizarea instalațiilor sanitare și electrice;  

 reabilitarea spațiilor verzi din preajma teatrului de vară;  

 reabilitarea și extinderea cailor de acces.  

Indicatori de performanță 

 1 teatru de vară construit;  

 dotările și echipamentele;  

 capacitatea tribunelor;  

 suprafața spațiilor verzi amenajată.  

Încadrarea în Strategia de 

dezvoltare locală a comunei 

Unțeni 

Domeniu Prioritar 4 - „Creșterea gradului de atractivitate al comunei”, Măsura 4.3 - „Conservarea patrimoniului 

cultural imaterial şi material” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2017-2019 
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18. 
Reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din satele Mînăstireni și Burlești și construire cămin cultural în satul 

Unțeni 

Scop 
Dezvoltarea activităților culturale de la nivelul comunei Unțeni prin asigurarea unei infrastructuri 

specifice moderne. 

Obiective specifice 

1. Dezvoltarea infrastructurii culturale din comuna Unțeni. 

2. Diversificarea activităţilor culturale din căminele culturale.  

3. Creşterea numărului de evenimente culturale.  

4. Sporirea interesului comunităţii locale faţă de oferta culturală locală.  

Activități 

 lucrări de reabilitare a căminelor culturale din satele Mînăstireni și Burlești;  

 construire cămin cultural în satul Unțeni; 

 dotarea căminelor culturale cu surse de încălzire; 

 dotarea căminelor cu echipamente specifice;  

 promovarea activităţilor culturale desfăşurate în cadrul acestora. 

Indicatori de performanță 

 2 cămine culturale modernizate;  

 1 cămin cultural construit; 

 dotările și echipamentele;  

 numărul de evenimente organizate.   

Încadrarea în Strategia de 

dezvoltare locală a comunei 

Unțeni 

Domeniu Prioritar 4 - „Creșterea gradului de atractivitate al comunei”, Măsura 4.3 - „Conservarea patrimoniului 

cultural imaterial şi material” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2016-2018 



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

135 
 

 

 

 
 

 

 

 

19. Realizare lucrări de îndiguire pe malurile pârâului Burla 

Scop 
Îndiguirea zonelor expuse la risc de inundații în vederea creşterii siguranţei populaţiei și gospodăriilor 

împotriva calamităţilor naturale.  

Obiective specifice 

1. Asigurarea unui management eficient împotriva calamităţilor naturale;  

2.  Asigurarea unui grad de siguranță ridicat locuitorilor din comuna Unțeni;  

3. Protejarea mediului înconjurător.  

Activități 

 execuția lucrărilor de îndiguire pe malurile pârâului Burla pe o suprafață de aproximativ 7 km;  

 amenajarea torenţilor; 

 identificarea versanților cu probleme de producere a alunecărilor de teren și stabilizarea acestora; 

 stabilizarea și regularizarea cursului de apă al pârâului Burla. 

Indicatori de performanță 

 gradul de siguranță al locuitorilor comunei Unțeni împotriva inundațiilor; 

 lungimea lucrărilor de îndiguire executate; 

 lipsa inundațiilor. 

Încadrarea în Strategia de 

dezvoltare locală a comunei 

Unțeni 

Domeniu Prioritar 5 - „Conservarea și protejarea cadrului natural”, Măsura 5.2 - „Amenajarea zonelor inundabile 

și reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2015 – 2017 
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20. Amenajarea albiei iazurilor din comuna Unțeni printr-un parteneriat public privat 

Scop 
Asigurarea unor condițiii optime de scurgere a apei și de prevenire a colmatării albiei iazurilor prin 

realizarea de lucrări de amenajare a albiei iazurilor. 

Obiective specifice 

1. Reducerea consecințelor datorate fenomenelor de degradare naturală și antropică. 

2.  Asigurarea unui grad de siguranță ridicat locuitorilor din comuna Unțeni. 

3. Protejarea mediului înconjurător.  

Activități  execuția lucrărilor de decolmatare și de amenajare a albiei iazurilor Unțeni și Mînăstireni. 

Indicatori de performanță 

 gradul de siguranță al locuitorilor comunei Unțeni împotriva inundațiilor; 

 lungimea lucrărilor de decolmatare și de amenajare a albiei iazurilor executate; 

 lipsa inundațiilor. 

Încadrarea în Strategia de 

dezvoltare locală a comunei 

Unțeni 

Domeniu Prioritar 5 - „Conservarea și protejarea cadrului natural”, Măsura 5.2 - „Amenajarea zonelor inundabile 

și reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2015 – 2017 
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21. Realizarea de acțiuni de împădurire a terenurilor deteriorate 

Scop 
Combaterea fenomenului de eroziune a solurilor şi creşterea siguranţei populaţiei și gospodăriilor 

împotriva alunecărilor de teren. 

Obiective specifice 

1. Reducerea eroziunii solurilor. 

2. Reducerea factorilor de risc pentru siguranța populației. 

3. Protejarea mediului înconjurător. 

Activități 

 identificarea terenurilor deteriorate; 

 realizare lucrări de împădurire a terenurilor deteriorate în satul Unțeni pe o suprafață 15 ha; 

 realizare lucrări de împădurire a terenurilor deteriorate în satul Burla pe o suprafață 12 ha; 

 realizare lucrări de împădurire a terenurilor deteriorate în satul Burlești pe o suprafață 5 ha; 

 realizare lucrări de împădurire a terenurilor deteriorate în satul Soroceni pe o suprafață 3 ha; 

 realizare lucrări de împădurire a terenurilor deteriorate în satul Mînăstireni pe o suprafață 10 ha. 

Indicatori de performanță 

 gradul de siguranță al locuitorilor comunei Unțeni împotriva inundațiilor; 

 lungimea lucrărilor de îndiguire executate; 

 lipsa inundațiilor. 

Încadrarea în Strategia de 

dezvoltare locală a comunei 

Unțeni 

Domeniu Prioritar 5 - „Conservarea și protejarea cadrului natural”, Măsura 5.2 - „Amenajarea zonelor inundabile 

și reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2015 – 2017 
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22. Valorificarea potențialului energetic eolian 

Scop 
Valorificarea potențialului energetic eolian de la nivel local în vederea asigurării unui grad mai mare de 

independență energetică și protejarea resurselor naturale. 

Obiective specifice 

1. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în scopul scăderii încălzirii globale prin utilizarea energiilor 

şi tehnologiilor curate. 

2. Reducerea riscurilor pentru sănătatea populaţiei şi calitatea mediului. 

3. Gestionarea responsabilă a resurselor energetice eoliene prin valorificarea resurselor regenerabile viabile 

pentru generarea electricităţii. 

Activități 

 stabilirea amplasamentului parcului eolian; 

 realizarea armăturilor şi montarea elementelor metalice de susţinere la platformele turbinelor; 

 realizarea platformelor de beton pentru turbine şi transformatoare; 

 achiziționarea turbinelor eoliene; 

 montarea turbinelor eoliene și transformatoarelor; 

 amplasarea reţelei de cabluri electrice subterane pentru transportul energiei electrice de la 

fiecare turbină eoliană la staţia de transformare a parcului eolian. 

Indicatori de performanță 

 gradul de independență energetică; 

 performanța energetică; 

 numărul de instituții alimentate; 

 prețul energiei alternative. 

Încadrarea în Strategia de 

dezvoltare locală a comunei 

Unțeni 

Domeniu Prioritar 5 - „Conservarea și protejarea cadrului natural”, Măsura 5.3 - „Promovarea unor tehnologii 

alternative de generare a energiei şi de eficienţă energetică” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2017-2020 
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23. Modernizarea și dotarea sediului Primăriei comunei Unțeni 

Scop 
Dezvoltarea unei infrastructuri administrative moderne în cadrul comunei care să deservească 

interesului comunităţii şi să asigure accesul la servicii publice de calitate. 

Obiective specifice 
1. Prestarea serviciilor publice la un nivel înalt calitativ. 

2. Eficientizarea serviciilor furnizate de administrația publică locală. 

Activități 

 reabilitare sediu primărie;  

 termoizolarea sediului primăriei; 

 montarea unei centrale termice; 

 dotarea cu mobilier şi echipamente IT (hardware, software, licenţe) a birourilor administrative existente;  

 amenajarea de spații de parcare;   

Indicatori de performanță 

 1 sediu primărie renovat;  

 numărul spațiilor de parcare;  

  gradul de satisfacţie al cetăţenilor şi funcţionarilor publici. 

Încadrarea în Strategia de 

dezvoltare locală a comunei 

Unțeni 

Domeniu Prioritar 6 - „Consolidarea capacității administrative la nivel local”, Măsura 6.2- „Modernizarea bazei 

materiale și informatice a administrației publice locale” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2016 – 2017 
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24. Achiziționarea de utilaje și autospeciale de gospodărire comunală 

Scop 
Eficientizarea serviciilor publice  de gospodărire comunală de la nivelul comunei Unțeni și creșterea 

gradului de siguranță a cetățenilor. 

Obiective specifice 
1. Prestarea serviciilor publice la un nivel înalt calitativ. 

2. Eficientizarea serviciilor furnizate de administrația publică locală. 

Activități 

 achiziționarea unui autocamion dotat cu dispozitiv împrăștiere material antiderpant; 

 achiziționare mașini de tuns iarba; 

 achiziționarea unui autogreder; 

 achiziționarea unei mașini pentru toaletarea și curățarea copacilor; 

 achiziționarea unei freze de deszăpezire (drumuri și trotuare); 

 achiziționare autobascultantă. 

Indicatori de performanță 
 numărul utilajelor și autospecialelor achiziționate; 

 gradul de intervenție al autorităților publice. 

Încadrarea în Strategia de 

dezvoltare locală a comunei 

Unțeni 

Domeniu Prioritar 6 - „Consolidarea capacității administrative la nivel local”, Măsura 6.2- „Modernizarea bazei 

materiale și informatice a administrației publice locale” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2015 – 2017 



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

141 
 

 

 

 

 

 

 

 Implementare și Monitorizare 

5 
 

 

Strategie de dezvoltare locală, perioada 2014 -2020 

 

 



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

142 
 

Implementare și monitorizare 
 

Implementarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Unțeni are 

în vedere atingerea principalelor obiective stabilite în etapa de 

elaborare, prin intermediul unui proces complex de transformare a 

resurselor materiale, financiare sau umane disponibile în rezultate 

calitative și cantitative. 

 

Procesul de implementare a direcțiilor de dezvoltare propuse și 

derularea acțiunilor propriu-zise destinate realizării acestora, este 

demarat în momentul aprobării de către Consiliul Local al comunei 

Perieni. Ulterior acestei etape, autoritățile publice locale vor coordona 

elaborarea planurilor de acțiuni trimestriale și anuale privind 

realizarea strategiei, în conformitate cu planul strategic de acțiuni. 

 

De asemenea, se va realiza o prioritizare a proiectelor, și anume 

selectarea celor de interes major. Pentru fiecare proiect se vor descrie 

activitățile necesare, responsabilii și perioada de desfășurare, urmând 

a fi identificate și asigurate sursele de finanțare a proiectelor propuse 

spre implementare. 

 

Având în vedere că autoritățile publice locale ale comunei Unțeni nu 

dețin suficiente resurse financiare pentru a susține finanțarea tuturor 

proiectelor propuse, va fi necesară o mobilizare în vederea atragerii 

de resurse suplimentare, precum accesarea unor finanțări 

nerambursabile, care să asigure resursele materiale necesare 

implementării strategiei. 

 

În vederea implementării Strategiei de dezvoltare locală a comunei 

Unțeni se impune stabilirea unei structuri organizatorice apte să 

coordoneze implementarea planului strategic, să colaboreze și să 

negocieze cu ceilalți actori implicați. 

 

Pentru a urmări eficiența obiectivelor stabilite în cadrul Planului 

Strategic este nevoie de o monitorizare permanentă și de evaluarea 

rezultatelor activităților întreprinse.  

 

Monitorizarea oferă posibilitatea revizuirii periodice, adaptarea 

planului de acțiune, actualizarea termenelor prevăzute inițial și 

anticipează eventualele riscuri. Monitorizarea implementării strategiei 

va fi realizată în permanență de către un departament al primăriei 

comunei Unțeni. Principalele responsabilități ale acestuia vor avea în 

vedere: 

 efectuarea de rapoarte cu privire la stadiul în care se află 

procesul de implementare faţă de obiectivele stabilite în 

strategie;  
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 revizuirea şi adaptarea planurilor de acţiune strategică;  

 reformularea obiectivelor în cazul în care acest fapt se impune;  

 consultarea şi comunicarea permanentă cu autorităţile publice 

locale şi cu părţile implicate şi afectate de evoluţia procesului de 

implementare strategică.  

 

Concret, monitorizarea se va realiza pe tot parcursul procesului de 

implementare și la sfârșitul lui, prin compararea cantității și calității 

rezultatelor obținute cu cele planificate prin prezenta strategie. 

 

În urma activităţilor de monitorizare vor ieşi la iveală, fără îndoială, 

probleme sau necesităţi de reconfigurare sau adaptare în anumite 

privinţe a direcţiilor strategice. Aceste necesităţi de adaptare a 

direcţiilor strategice trebuie semnalate de către factori de decizie 

competenţi în evaluarea întregului proces de aplicare a planificării 

strategice. 

 

Pentru a stabili nivelul de implementare a acțiunilor și gradul de 

realizare/atingere a obiectivelor fixate, se recomandă a se stabili un 

set de indicatori de evaluare, care să evidențieze îndeplinirea 

principalelor obiective stabilite. Aceștia se pot enunța astfel: 

 numărul întreprinderilor; 

 densitatea IMM-urilor; 

 cifra de afaceri totală; 

 ritmul de creștere/descreștere a numărului de salariați de la 

nivel local; 

 numărul de parteneriate de tip public-privat; 

 nivelul investițiilor străine; 

 locurile de muncă disponibile; 

 numărul șomerilor înregistrați; 

 producția agricolă vegetală și animală; 

 gradul de sărăcie; 

 lungimea drumurilor de interes local reabilitate/modernizare; 

 lungimea trotuarelor realizate; 

 gradul de acces la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare 

menajeră; 

 gradul de conectare la rețeaua de electricitate; 

 gradul de reabilitare/echipare a unităților de învățământ; 

 numărul echipamentelor IT din cadrul unităților școlare; 

 rata de abandon școlar; 

 densitatea unităților medicale; 

 gradul de modernizare/echipare a unităților medicale; 

 numărul de turiști; 

 numărul de structuri agro-turistice create; 

 gradul de satisfacție cu privire la serviciile publice oferite; 

 gradul de implicare a cetățenilor în actul decizional; 

 gradul de colectare selectivă a deșeurilor; 

 consumul de energie destinat iluminatului public; 

 calitatea principalilor factori de mediu (apă, aer, sol). 

 



ROMANIA 
JUDETUL BOTOȘANI 
COMUNA UNȚENI 
Nr. 5595 din 15.12.2014 
 
 
     RAPORT DE SPECIALITATE  

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Unțeni perioada 2014-2020   
 

Potrivit art. 44 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare, lucrările supuse dezbaterii pe ordinea de zi a şedinţelor consiliului local nu 
pot fi dezbătute, dacă nu sunt însoţite de raportul de specialitate al compartimentului de resort din 
cadrul aparatului propriu al consiliului local. 

Prin adresa nr.16666 din 25.09.2014, Consiliul Judeţean Botoșani prin Direcţia de Dezvoltare și 
Promovare, ne solicită stadiul de finalizare a elaborării la nivelul comunei Unţeni a Strategiei de 
Dezvoltare Locală pentru perioada 2014-2020, pentru a evalua capacitatea administrativă și nivelul de 
pregătire a autorităţilor publice locale pentru următoarea programare financiară 2014-2020. 

În acest sens, pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Unţeni pentru 
perioada 2014-2020, am încheiat contract de achiziţie publică cu o firmă specializată, documentaţia 
fiind finalizată prin procesul verbal de recepţie nr. 5588 din 15.12.2014. 

Obiectivul strategic al dezvoltarii locale a Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Unţeni 
constă in cresterea bunăstării si calităţii vietii cetatenilor comunei Unţeni, in vederea atingerii in anul 
2020 a nivelului standardului mediu actual al cetatenilor din localitatile rurale cu un profil similar din 
Uniunea Europeana. 
 Pentru atingerea acestui obiectiv strategic au fost stabilite sase directii majore de dezvoltare, 
si anume : 

- Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii ; 
- Crearea unui mediu economic local competitiv si atractiv; 
- Crearea de locuri de munca si incluziunea sociala; 
- Cresterea calitatii educatiei, accesului la sanatate, cultura, sport si informare; 
- Protectia mediului inconjurator; 
- Buna guvernare la nivel local. 
In urma indeplinirii obiectivelor strategice precizate anterior, se intentioneaza ca in anul 2020, 

comuna Unţeni sa devina un model de dezvoltare durabila economica in judetul Botoșani, bazat pe 
modernizarea infrastructurii, competitivitate si atractivitate economica, servicii publice de calitate, 
respect fata de mediu si transparenta in guvernarea locala, in scopul cresterii bunastarii si calitatii 
vietii cetatenilor la nivelul standardului mediu actual din Uniunea Europeana. 
 Avand in vedere cele mentionate anterior, este necesar propunerea unui proiect de hotărâre 
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Unţeni pentru perioada 2014-2020, pentru 
a fi supus dezbaterii Consiliului Local în vederea adoptării. 
 

Responsabil achiziţii publice, 
Șoptică Otilia 
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