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Capitolul I 
ANALIZA  SITUAŢIEI  CURENTE  

A  COMUNEI  LUNCA 
 



 

6 | Strategia de dezvoltare locală a comunei Lunca, pe perioada 2014-2020 

      I.1. Cadru general 

 
 
 
Comuna Lunca este o localitate așezată în partea 

central – sud – estică a judeţului Botoșani. 

 

Din punct de vedere administrativ, comuna este 

alcătuită din trei sate: Lunca (reședinţa comunei), 

Stroiești și Zlătunoaia. 

 

Comuna Lunca cu satele componente se poate mândri 

cu o atestare documentară destul de veche, unele 

descoperiri aducând la lumină urme ale unei civilizaţii 

îndelungate, fapt ce întărește ideea că în aceste locuri a 

trăit întotdeauna o populaţie românească.  

 

 

 

Scurt istoric 
 

Pe teritoriul comunei Lunca cu s-au descoperit urme ale 

locuirii ce datează din timpuri străvechi, atestările 

documentare privind populaţia ce a trăit pe aceste 

meleaguri fiind vechi de 500 – 600 ani. 

 

Satul Lunca este rezultatul împroprietăririlor ce au 

urmat după Războiul de Independenţă. Primele așezări 

au început în anul 1879, satul conturându-se în anul 

1887. 

 

Numele satului provine de la aspectul geografic al 

locului, vatra satului fiind situată în ”lunca” pârâului 

Sitna, cursul inferior.  
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În urma Legii din 1906, arondată la plasa Târgului, 

Lunca devine comună formată din satele: Bâznoasa, 

Cordunul, Drăcșani, Gârbești, Iurești, Lunca, Novaci, 

Stănești, Stroiești, Zlătunoaia Mare, Zlătunoaia Mică. 

După împărţirea administrativă din 1956, apare 

alcătuită din satele: Bâznoasa, Lunca, Stănești, Stroiești 

și Zlătunoaia, dar din anul 1968 și până astăzi are în 

componenţă trei sate: Lunca, Stroiești și Zlătunoaia.  

 

Cele mai vechi urme ale locuirii s-au descoperit pe 

partea stângă a Văii Seci, fragmentele ceramice 

provenind din perioada feudalismului dezvoltat, o 

parte a acestora aflându-se, astăzi, în colecţia Muzeului 

Judeţului Botoșani într-o stare bună. 

 

În punctul numit ”Morișca”, situat în partea de nord-

vest a satului, s-a identificat o așezare întinsă din care s-

au cules fragmente ceramice aparţinând culturii 

Cucuteni, epocii fierului și începutului epocii migraţiilor.  

 

Începând cu anul 1968, satul Lunca înglobează și satul 

Bâznoasa. Fostul sat a fost atestat documentar în anul 

1816.  

 

Satul Stroiești este atestat într-un document ce 

datează din 5 martie 1438 și în care se menţionează: 

”…un sat la Sitna, anume satul Diacului, mai sus de 

Stroia”. 

 

Numele satului este un antroponim, provenind de la 

numele căpitanului Stroe din oastea lui Ștefan cel Mare, 

la care s-a adăugat sufixul ”-ești”. 

 

De-a lungul timpului, satul a avut mai multe denumiri: 

Panţârii (1896), Storeschtti (1774), Storeștii (1835). 

 

În punctul ”Pe Budăi” s-au descoperit diverse 

fragmente ceramice, un topor de silex trapezoidal 

șlefuit în porţiunea tăișului, precum și un celt de bronz 

cu urme de uzură care au intrat în patrimoniul Muzeului 

Judeţean Botoșani.  

 

În toamna acestui an, pe teritoriul satului Stroiești, s-au 

descoperit fragmentele a aproximativ 20 cuptoare 

destinate arderii vaselor de lut ce aparţin culturii 

Cucutenilor. 

 

Începând cu anul 1939, satul face parte din comuna 

Lunca. 

 

Satul Zlătunoaia este un sat străvechi care a primit, de-

a lungul timpului, mai multe denumiri.  

 

Într-un document din 23 martie 1528 este menţionat 

satul Drujăști, care va apărea mai târziu ca sat inclus în 

Zlătunoaia. 

 

Catagrafia Moldovei din 1772/ 1774 notează existenţa 

satelor Zlătunoaia Mare și Zlătunoaia Mică, după cum se 

observă în ”Împărţirea administrativă a Moldovei din 

1833”. 

 

Numele așezării este de origine slavă și reflectă, fie 

înfăţișarea terenului pe care s-a format așezarea 

”Zloata” – teren mocirlos, fie o semnificaţie aparte care 
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a evoluat în timp, la un moment dat numindu-se 

”Zlătunovca”. 

 

În anul 1865, Zlătunoaia avea statut de comună, 

alcătuită din satele Bâznoasa, Cernești, Coștiugeni, 

Gârbești, Stănești, Stroiești și Zlătunoaia. Comuna este 

desfiinţată în 1875, iar prin Legea nr. 2/1968 privind 

organizarea administrativă a teritoriului Republicii 

Socialiste România, face parte din comuna Lunca.  

 

Stănești este un sat desfiinţat, înglobat în satul 

Zlătunoaia în urma Legii din 1968. 

 

În anul 1960, pe teritoriul satului Zlătunoaia s-a 

descoperit un Denar Marcus Aurelius ce datează din 

anul 175 e.n. În octombrie 1972, la rădăcina unui nuc din 

grădina unui cetăţean al satului, s-a descoperit un mic 

tezaur cu obiecte de podoabă și monede medievale. 

 

Amplasare şi accesibilitate 
 

Comuna Lunca este situată în partea de sud a judeţului 

Botoşani, la o distanţă de 34 km de municipiul 

Botoşani, centrul administrativ al judeţului.  

 

Localitatea este amplasată la 47º38’27,82” latitudine 

nordică şi 26º59’53,35” longitudine estică, la o 

altitudine medie de 136 metri. 

 

Teritoriul comunei Lunca se învecinează: 

- la nord - est: comuna Albești; 

- la est: comuna Todireni; 

- la sud – est: comuna Hlipiceni; 

- la sud: comuna Flămânzi; 

- la sud – vest: comuna Copălău; 

- la nord - vest: comuna Suliţa.  
 

Principalele căi de acces din localitate și în interiorul 

acesteia sunt: 

- DJ 297 (Suliţa – Todireni), care asigură 

accesibilitatea, la nord, către drumul naţional 

DN 29D (Botoșani – Trușești – Ștefănești), iar 

la sud, către drumul naţional DN 24 C, de la 

graniţa cu judeţul Iași; 

- DC 40 - leagă centru comunei de satul 

Zlătunoaia; 

- DC 41 asigură accesul către satul Stroiești; 

- DC 41A și DC 41B asigură accesul către satul 

Lunca. 
 

Accesibilitate feroviară. Comuna Lunca dispune de 

reţea de transport feroviar oferită de S.C. REGIOTRANS 

S.R.L. Gară există în satul Zlătunoaia. Înspre municipiul 

Distanţele rutiere spre principalele repere din judeţ 
şi din ţară, dinspre Lunca 

Localitate Distanţă din Lunca 
Municipiul Botoșani 34 km 

Municipiul Dorohoi 70 km 

Orașul Bucecea 55 km 

Orașul Darabani 100 km 

Orașul Flămânzi 32 km 

Orașul Săveni 64 km 

Orașul Ștefănești 48 km 

Municipiul Suceava 77 km 

Municipiul Iași 92 km 

Municipiul București 436 km 
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Iași pleacă zilnic 7 trenuri de tip regio, iar dintre Iași 

spre Dorohoi, alte 8 trenuri de același tip. 

 

Accesibilitate aeriană. Judeţul Botoșani și implicit și 

comuna Lunca, nu dispun de infrastructură sau 

amenajări aeroportuare; cel mai apropiat aeroport de 

localitate este situat la o distanţă de 76 km, în 

Municipiul Suceava. Acest aeroport nu este operabil 

fiind momentan închis, pentru realizarea lucrărilor de 

modernizare. În aceste condiţii, cel mai apropiat este 

Aeroportul Internaţional Iași (la 93 km de localitate), 

dar și Aeroportul Internaţional ”George Enescu” Bacău 

(aflat la 156 km de localitate).  

 

Comuna Lunca este amplasată la 58 de km de cel mai 

apropiat punct de trecere al frontierei cu Republica 

Moldova, de la Stânca Costești. 

 

Suprafaţă  

 
Suprafaţa administrativă a comunei Lunca este de 

7.387 ha, din care aproximativ 88,6% reprezintă teren 

arabil, potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional 

de Statistică pentru anul 2013. 

 

Raportat la suprafaţa judeţului Botoșani, comuna 

Lunca este una destul de mică, reprezentând doar 1,5% 

din fondul funciar judeţean și 1,7% din cel al tuturor 

localităţilor rurale botoșănene.  

 

Din cele 78 localităţi componente ale judeţului, comuna 

Lunca se situează, într-un top descendent în ceea ce 

privește suprafaţa fondului funciar, pe poziţia a 23-a. 

 

Populaţie 
 

Potrivit ultimului Recensământ al Populaţiei și 

Locuinţelor, realizat la finele anului 2011, în comuna 

Lunca era înregistrată o populaţie stabilă de 4.355 

persoane. 

 

Conform datelor provenite de la Institutul Naţional de 

Statistică, la 1 ianuarie 2014, în comună erau 4.254 

persoane, adică doar 1,0% din efectivul populaţiei 

stabile din judeţul Botoșani.  

 

Relief 

 
Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul comunei 

Lunca este situat în Câmpia Jijiei, ocupând o parte din 

bazinul hidrografic al Jijiei, cursul mijlociu (este 

traversată de râul Sitna,afluent al Jijiei).  

 

Privit în ansamblu, relieful comunei Lunca apare larg, 

ondulat, fiind dominat de sectorul subsecvent al Sitnei, 

cu șes întins, terase relativ bine dezvoltate și versanţi 

afectaţi de procese geomorfologice dominate de 

spălări și alunecări.  

 

Din punct de vedere morfologic, zona se caracterizează 

printr-un relief colinar deluros larg mălurit, brăzdat de 

o reţea de văi înguste, cu profil în formă de ”v”. Râul 
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Sitna se constituie ca emisar al tuturor apelor de 

suprafaţă și subterane din zonă, cu interfluvii 

dezvoltate pe depozite miocene monoclinale ușor 

înclinate spre sud – est, în general paralele și orientate 

nord – est, separate prin văi cu lunci largi și pline de 

iazuri.  

 

Dealurile Cozancea – Guranda, una dintre cele trei 

diviziuni ale reliefului judeţului Botoșani, ocupă cea mai 

înaltă regiune din câmpie, și anule Dealul Cozancea 

(265 m). Caracteristice sunt culmile orientate NV-SE, 

despărţite de văi largi, consecvente. 

 

Câmpia Moldovei oferă condiţii din cele mai favorabile 

pentru formarea și dezvoltarea alunecărilor de teren, 

de forme, dimensiuni și vârste diferite care afectează 

suprafeţe de mii de hectare. Caracteristice pentru 

terenurile comunei Lunca sunt alunecările în movilă, 

care depășesc uneori 10 m grosime, creând aspecte 

specifice pe calea Sitnei. În cea mai mare parte, 

alunecările sunt vechi și stabilizate, folosirea acestor 

zone pentru terenuri arabile fiind dificilă din cauza 

marilor neregularităţi ale terenurilor.  

 

 

Hidrografie 

 

Comuna Lunca este amplasată în Bazinul Prutului, 

subbazinul Jijiei. 

 

Reţeaua hidrografică a comunei Lunca are o densitate 

redusă și este reprezentată de râul Sitna, care își are 

izvoarele în apropierea șeii Bucecea și se varsă în Jijia în 

dreptul localităţii Todireni. Râul Sitna are ca afluenţi 

râul Cozancea, Zlătunoaia și Lozia.  

 

Râurile, pâraiele, bălţile și iazurile sunt puternic 

influenţate de climatul temperat – continental, având 

volum mare și foarte mare în timpul primăverii, când se 

topesc zăpezile și vara sau toamna, în timpul 

perioadelor cu ploi abundente. Iarna, scurgerea este 

nulă pentru toate râurile, iar vara destul de scăzută. 

Alimentarea râurilor și pâraielor se realizează în 

proporţie de 86% din precipitaţii. 

 

Climă 

 

Amplasarea în nord-estul ţării determină o climă 

temperat – continentală, cu patru anotimpuri distincte 

şi cu temperatură medie anuală de 8,60C. Localitatea 

are puternice influenţe climatice continentale ale 

Europei de Est și mai puţin ale Europei Centrale, deși 

majoritatea precipitaţiilor sunt provocate de masele de 

aer ce se deplasează din vestul și nord – vestul Europei. 

 

Lunile de iarnă sunt, de obicei, sărăcăcioase în 

precipitaţii, iar zăpada ce cade este spulberată de 

crivăţ. Media lunii ianuarie înregistrează valori cuprinse 

între 3 - 4,5°C, în timp ce media lunii iulie ajunge la 19-

21°C.  

 

Precipitaţiile atmosferice ce cad într-un an cumulează 

între 500-600 mm, dar se pot înregistra și valori ce 
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depășesc această medie, precum cele din anul 1965, 

când vara a fost foarte ploioasă.  

 

De calamităţi naturale a avut parte comuna în anul 

1933, când, în urma grindinei căzute în luna august, 90% 

din recoltă a fost compromisă. 

 
Soluri 
 

Pe raza comunei Lunca se găsesc soluri din grupa 

cernoziomurilor levigate. Aceste soluri sunt rezultatul 

spălării profunde a componenţilor solubili rezultaţi din 

alterare și solidificare, prezentând un profil mai 

puternic dezvoltat decât cernoziomurile obișnuite. 

 

Dintre caracteristicile factorilor pedoclimatici, solul 

comunei Lunca este, în general, favorabil practicări 

agriculturii. O parte din soluri sunt supuse eroziunii, din 

cauza apei provenite din topirea zăpezii și a ploilor 

căzute. 

 

În partea de sud-est, primăvara apar petice de 

soloneţuri formate din acumularea sărurilor reziduale 

ale rocilor. 

 

Floră şi faună 
 

Flora caracteristică localităţii Lunca este una specifică 

silvostepei, cu specii precum carpenul, salcâmul, 

plopul, păducelul sau părul sălbatic. Cea mai mare parte 

a pajiștilor este cultivată cu ierburi din categoria 

păiușului. Din cauza alunecărilor de teren și a 

pășunatului intensiv, mare parte a pajiștilor sunt 

degradate. Iarba sărată sau limba peștelui se găsesc pe 

terenuri sărăturoase. 

 

La fel ca și flora, fauna specifică este tot de silvostepă, 

reprezentative fiind: șoarecele de stepă, șobolanul de 

câmp, popândăul, iepurele de câmp sau căţelul de 

pământ. În pădurile comunei se întâlnesc iepuri, jderi, 

bursuci, căpriori sau porci mistreţi.  

 

Pe teritorii extinse se găsesc păsări precum vrăbiile, 

ciorile, graurii sau ulii, dar și fazani, raţe sau gâște 

sălbatice. Dintre insecte, se întâlnesc lăcuste, fluturi, 

gândaci, greieri sau ţânţari de baltă.  

 

Resurse naturale 
 

Subsolul comunei Lunca nu prezintă resurse de o 

importanţă deosebită. Stratul superficial al solului este 

alcătuit în proporţie de 60% din cernoziom și argilă. Cel 

al fundaţiei este compus, în general, din nisip, iar 

pietrișurile apar și la suprafaţă.  

 

Nu au fost identificate materii prime de interes 

economic, însă pânza freatică prezintă în componenţa 

sa cantităţi şi tipologii diverse de săruri minerale, unele 

izvoare din zonă fiind recunoscute pentru calitatea 

apei. 
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     I.2. Demografie 

 

Evoluţia populaţiei stabile 

Populaţia stabilă a comunei Lunca număra, la 1 ianuarie 

2014, 4.254 persoane, potrivit datelor furnizate de 

Institutul Naţional de Statistică.  

 

Populaţia se află într-o scădere continuă. Volumul 

demografic înregistrat în 2014 este cu 23,8% mai redus 

decât cel din 1990 și cu 14,1% mai scăzut faţă de anul 

2000. În 2014, comparativ cu anul precedent, numărul 

populaţiei stabile din comună a scăzut cu 1,7%. 

 

La Recensământul Populaţiei și Locuinţelor realizat la 

nivelul României s-a obţinut un efectiv al populaţiei 

stabile din comuna Lunca de 4.355 persoane.  

 

Distribuţia populaţiei pe sexe este una echilibrată, 

puţin peste 50% dintre locuitori fiind de sex feminin 
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(2.162 persoane), iar 49,2% de sex masculin (2.092 

persoane), conform datelor furnizate de Institutul 

Naţional de Statistică, la 1 ianuarie 2014. 

 

În anul 2013, densitatea populaţiei este de 58,6 

locuitori /km2, această valoare fiind inferioară celei de la 

nivel naţional (89,4 locuitori/km2). Pe de altă parte, 

densitatea populaţiei din judeţul Botoșani este de 88,4 

locuitori/km2, această valoare fiind puternic influenţată 

de densitatea populaţiei din localităţile urbane; pe de 

altă parte, densitatea rurală a judeţului este inferioară 

celei din comuna Lunca, fiind de 57,2 locuitori/km2. 
 

Conform datelor Primăriei Comunei Lunca pentru anul 

2013, în satul Zlătunoaia este înregistrată cea mai 

numeroasă populaţie (42,0% din populaţia totală), 

urmat de satul Lunca (37,3% din populaţia totală). Satul 

Stroiești înregistrează doar 20,7% din efectivul total al 
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populaţiei. Comparativ cu anul precedent, se observă 

scădere cu 2,9% a populaţiei din Zlătunoaia și cu 0,7% a 

celei din Lunca. Satul Stroiești avea, în anul 2013, o 

populaţie stabilă de 890 persoane, cu 0,4% în scădere 

faţă de 2012.  

 

Conform datelor de la Recensământul Populaţiei şi 

Locuinţelor din anul 2011, în comuna Lunca, 96,1% din 

locuitori, adică 4.186 persoane sunt de etnie română, 

iar în cazul a 3,9% din populaţie, informaţia este 

indisponibilă.  

 

De religie ortodoxă sunt 4.149 locuitori ai comunei 

Lunca, iar de religie penticostală – 35 dintre acești, 

potrivit datelor rezultate la Recensământul Populaţie și 

a Locuinţelor din 2011. Pentru 3,9% din locuitorii din 

Lunca, informaţia este indisponibilă. 
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Sursă: INS, calcule proprii

În ceea ce priveşte distribuţia populaţiei pe nivelul 

instituţiei de învăţământ absolvite, conform 

Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011, 

1,3% din locuitori sunt absolvenţi de studii superioare, 

iar 0,5% de școli postliceale și de maiștri. Absolventă de 

studii secundare este mai mult de jumătate din 

populaţia localităţii (7,5% sunt absolvenţi de liceu, 19,1% 

de școli profesionale și de ucenici, iar 35,6% au terminat 

studii gimnaziale), iar 29,8% au absolvit învăţământul 

primar. Fără școală absolvită sunt 6,1% din locuitorii 

comunei, 26,7% dintre aceștia fiind analfabeţi (63 

persoane). 
 

Piramida vârstelor arată prezenţa unui fenomen de 

îmbătrânire a populaţiei destul de accentuat, proporţia 

vârstnicilor din localitate o depășește pe cea a tinerilor. 
 

Datorită asimetriei din partea superioară a piramidei, se 

observă prezenţa unei supramortalităţi a populaţiei 

masculine. Aproximativ 60% din persoanele din 

categoria de vârstă 65 ani și peste din localitate este de 

sex feminin.
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Structura populaţiei pe grupe de vârstă relevă, de 

asemenea, o pondere scăzută a populaţiei tinere (0-14 

ani), care reprezintă 16,5% din totalul populaţiei stabile 

a comunei. Procentul populaţiei vârstnice înregistrat la 

nivelul comunei este superior procentului tinerilor, 

reprezentând 26,2% din populaţia stabilă. Populaţia 

adultă reprezintă mai mult de jumătate din efectivul 

persoanelor înregistrate la nivelul comunei, adică 57,3%. 

Potrivit acestor date, populaţia comunei Lunca este 

îmbătrânită din punct de vedere demografic. 

 

Spre deosebire de anul precedent, se observă o 

creștere semnificativă a procentului populaţiei 

vârstnice, în timp ce ponderea tinerilor a scăzut 

considerabil. Astfel, în anul 2012, 21,0% din populaţia 

stabilă era inclusă în intervalul de vârstă 0 – 14 ani, 

53,4% erau adulţi, iar 25,7% - vârstnici.  

 

Vârsta medie a persoanelor din comuna Lunca la 1 

ianuarie 2014 era de 44,3 ani, mai scăzută în rândul 

bărbaţilor (42,4 ani) decât în cel al femeilor (46,1 ani). 

În aceeași perioadă a anului trecut, vârsta medie la 

nivel general era mai scăzută (44,2 ani); în rândul 

bărbaţilor a rămas constantă (42,4 ani), dar a crescut 

vârsta medie de femeilor (46,0 ani în 2013).  

Indicatori statistici demografici 
 
În anul 2014, rata de îmbătrânire demografică a fost de 

1.583,2‰, ceea ce presupune că la 1.000 persoane 

tinere, de până la 14 ani, revin aproximativ 1.583 

vârstnici. Cu alte cuvinte, la fiecare 5 tineri din comună 

revin aproximativ 8 persoane vârstnice. Rata de 

îmbătrânire demografică este superioară atât valorii 

înregistrate la nivelul judeţului Botoșani (933,7‰; la 

fiecare 5 tineri revin 4,7 vârstnici), dar și mediului rural 

botoșănean (1.089,2‰; la fiecare 5 tineri revin 5,4 

vârstnici).  

 

Îmbătrânirea demografică a populaţiei este o problemă 

extrem de sensibilă, cauzată de creșterea alarmantă a 

populaţiei vârstnice, pe fondul scăderii efectivului 

populaţiei tinere. Acest proces are un adânc impact 

asupra tuturor generaţiilor și asupra sectoarelor 

economice.  

 

Rata de dependenţă demografică din comuna Lunca, în 

anul 2014, este de 744,9‰. Acest indicator măsoară 

presiunea exercitată de populaţia inactivă (tânără şi 

vârstnică) asupra populaţiei active (populaţia adultă). 

Aşadar, în comuna Lunca, la 1.000 de persoane cu 

Indicatori statistico - demografici, în anul 2014 (‰) 

 

Rata de 
dependenţă 
demografică 

Rata de 
îmbătrânire 
demografică 

Raportul de 
dependenţă al 

tinerilor 

Rata de înlocuire a 
forţei de muncă 

Lunca 744,9 1583,2 288,4 865,1 

Judeţul Botoșani 501,7 933,7 259,5 778,4 

Judeţul Botoșani - mediul rural 644,7 1.089,2 308,6 925,8 

Sursă: INS; calcule proprii  
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Spor natural negativ 

vârsta cuprinsă între 15-64 de ani revin aproximativ 745 

persoane tinere (0-14 ani) şi persoane vârstnice (65 ani 

şi peste). Cu alte cuvinte, la 5 persoane adulte revin 3,7 

persoane vârstnice și tinere. Rata de dependenţă 

demografică din comună este superioară celei din judeţ 

(501,7‰), dar și celei din mediul rural al judeţului 

Botoșani (644,7‰).  

 

Raportul de dependenţă al tinerilor reprezintă raportul 

dintre persoanele de vârstă 0-14 ani şi persoanele 

adulte cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 ani. Conform 

calculelor statistice realizate pe baza datelor de la 

Institutul Naţional de Statistică, rata de dependenţă a 

tinerilor este de 288,4‰ în anul 2014. Cu alte cuvinte, la 

fiecare 5 adulţi din comună revin 1,4 persoane tinere. 

Această valoare este superioară raportului de 

dependenţă al tinerilor din judeţul Botoșani (raportul 

de dependenţă este de 259,6‰; la fiecare 5 adulţi revin 

1,3 tineri), dar inferioară celei din comunele botoșănene 

(raportul de dependenţă este de 319,4‰; la fiecare 5 

adulţi revin 1,5 tineri). 

 

Rata de înlocuire a forţei de muncă la nivelul comunei 

Lunca este de 865,1‰. Această valoare presupune că 

1.000 de persoane adulte (15-64 ani) vor fi înlocuite 

peste 15 ani de doar 865 persoane, creându-se, astfel, 

un deficit de resurse de muncă de 135 persoane. Spre 

deosebire de nivelul judeţean, unde rata de înlocuire 

este de 778,4‰, situaţia înregistrată în comuna Lunca 

este una mai favorabilă.  

 

Mișcarea naturală a populaţiei 
 

În comuna Lunca, în cursul ultimilor ani, numărul de 

nou-născuţi înregistrat este în continuă scădere, de la 

44 copii născuţi în 2007 s-a ajuns la 35 în 2013. 
 

Pe de altă parte, numărul de decese înregistrate în 
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cadrul comunei urmează o tendinţă fluctuantă; în 2013, 

în localitate au decedat 90 persoane, potrivit datelor 

oficiale furnizate de Institutul Naţional de Statistică. 
 

Sporul natural rezultat este negativ pe întreaga 

perioadă 2007 – 2013. Rata sporului natural pe 

parcursul ultimului an analizat a fost de -12,7‰.  

 

Durata medie a vieţii în judeţul Botoșani este în 

continuă creștere, situaţie asemănătoare cu cea de la 

nivel regional sau naţional, ajungând la 73,75 ani în 

judeţ, 74,03 ani în Regiunea de Nord – Est și la 74,26 ani 

în România.  

 

În mediul rural al judeţului Botoșani, durata medie de 

viaţă este de 75,52 ani, cu diferenţe semnificative în 

funcţie de sex. Pentru persoanele de gen feminin, 

durata medie a vieţii (77,57 ani) depășește durata 

medie a vieţii pentru persoanele de gen masculin (68,19 

ani) cu 9,38 ani.  

 

Conform datelor provenite de la Institutul Naţional de 

Statistică, rata nupţialităţii din comuna Lunca a fost, în 

anul 2013, de 3,0‰, fiind înregistrate 13 căsătorii, mai 

puţine decât în anul precedent (15 căsătorii, o rată a 

nupţialităţii de 3,4‰) Pe de altă parte, rata 

divorţialităţii înregistrată în anul 2012 (0,2‰) este mult 

inferioară celei a nupţialităţii; în comună înregistrându-

se un singur divorţ.  
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Mişcarea migratorie a populaţiei 
 

Scăderea populaţiei este influenţată, pe lângă efectul 

mişcării naturale a populaţiei, de efectul mişcării 

migratorii. În anul 2013, mişcarea migratorie, exprimată 

prin soldul schimbărilor cu reşedinţă a fost de -56 

locuitori, ceea ce înseamnă că procesul plecărilor cu 

reşedinţă a implicat cu 56 persoane mai mult decât 

procesul stabilirilor cu reşedinţă. Acelaşi indicator, la 

nivelul judeţului a avut o valoare tot negativă, de -3.697 

persoane.

 

 

 
Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de 

Statistică, în anul 2009 s-au stabilit cu domiciliul în 

Lunca 60 persoane şi au plecat cu domiciliul din această 

localitate 59 persoane. Astfel, soldul schimbărilor de 

domiciliu este negativ, de o persoană. 
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   I.3. Dezvoltare economică 

Lunca
9 firme
64,3%

Stroiești
1 firmă

7,1%

Zlătunoaia
4 firme
28,6%

Distribuţia firmelor din comuna 
Lunca, pe sate componente, 

în 2013

Sursă: Ministerul Finanțelor Publice;
calcule proprii

 

Statistica întreprinderilor 
 

Întreprinderi active 

 

La 31 decembrie 2013, în comuna Lunca își aveau sediul 

social un număr de 14 unităţi locale active, potrivit 

datelor furnizate de Ministerul Finanţelor Publice.  

 

În ceea ce privește distribuţia firmelor pe sate 

componente, se observă că mai bine de jumătate din 

numărul acestora (9 firme) se găsesc în satul – 

reședinţă al comunei (Lunca), 28,6% în Zlătunoaia, iar 

7,1% în Stroiești. 
 

NOTĂ: Analiza demografiei întreprinderilor din comuna Lunca 

cuprinde întreprinderile care au sediul social în comuna Lunca, 

nu şi cele care au un punct de lucru în această localitate. De 

asemenea, Ministerul Finanțelor a înregistrat doar firmele 

care și-au depus situația financiară la 31.12.2013.  
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Distribuţia firmelor din comuna Lunca, pe sectoare de activitate, în 2013

Sursă: Ministerul Finanțelor Publice; calcule proprii

În comuna Lunca se găsesc doar 0,3% din numărul 

unităţilor locale active de la nivelul judeţului Botoșani, 

la finele anului 2013, potrivit Ministerului Finanţelor 

Publice.  
 

Densitatea întreprinderilor de la nivelul comunei Lunca 

este destul de redusă, comparativ cu nivelul judeţean. 

Astfel, în localitate s-a înregistrat o densitate de 3,2 

firme/ 1.000 locuitori în anul 2013, spre deosebire de 

10,8 firme/ 1.000 locuitori în judeţul Botoșani.  
 

În ceea ce privește distribuţia firmelor pe sectoare 

economice, se observă că cea mai mare parte a 

acestora, 64,3% au ca domeniu de activitate Comerțul 

cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și 

a motocicletelor; 7,1% dintre unităţi se ocupă cu 

Agricultura, silvicultura și pescuitul, iar alte 7,1% cu 

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, 

activități de decontaminare. De asemenea, fiecare din 

următoarele sectoare economice – Construcții, Hoteluri 

și restaurante și Activități profesionale, științifice și 

tehnice sunt domenii de activitate a 7,1% unităţi locale 

active.  

 

Cifra de afaceri 

 

Cifra de afaceri înregistrată la sfârșitul anului 2013 de 

unităţile locale active din comuna Lunca este de 

2.354.786 lei.  

 

La finele anului 2013, 57,9% din cifra de afaceri 

înregistrată în comuna Lunca s-a obţinut în satul Lunca, 

47,7% în Zlătunoaia, iar numai 0,4% în Stroiești, potrivit 

datelor provenite de la Ministerul Finanţelor Publice. 
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Sectoarele economice din comuna Lunca în care s-au 

înregistrat, în anul 2013, cele mai ridicate cifre de 

afaceri sunt Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor și motocicletelor (a realizat 

998.216 lei, adică 42,4% din cifra de afaceri locală) și 

Agricultura, silvicultura și pescuitul (927.799 lei, adică 

39,4% din cifra de afaceri locală). 16,3% din cifra de 

afaceri înregistrată în comună s-a realizat în cadrul 

sectorului Distribuția apei; salubritate, gestionarea 

deșeurilor, activități de decontaminare, 1,6% în domeniul 

Construcțiilor, iar 0,4% în domeniul Hotelurilor și al 

restaurantelor.  
 

Cifra medie de afaceri la nivelul comunei Lunca este de 

169.199 lei, cu valori diferite pe sate: 151.459,9 lei/ firmă 

din satul Lunca, 245.778,8 lei/ firmă în satul Zlătunoaia 

și 8.532 lei/ firmă în Stroiești.  

 

Distribuţia cifrei de afaceri înregistrată de firmele din comuna Lunca, 
în anul 2013, pe domenii de activitate 

Cod CAEN Nr. firme 
Cifra medie de afaceri 

pe firmă 
(RON) 

Total – comuna Lunca 14 168.199 

0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor 
producătoare de seminţe oleaginoase 

1 927.799 

3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase 1 383.695 

4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 1 36.544 

4621 - Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat 1 : 

4634 - Comerţ cu ridicata al băuturilor 1 : 

4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi 
echipamentelor sanitare 

1 0 

4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi tutun 

4 239.410 

4773 - Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 1 40.575 

4789 - Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse 1 : 

5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 1 8.532 

7500 - Activităţi veterinare 1 : 

Total – sat Lunca 9 151.459,9 

Total – sat Zlătunoaia 4 245.778,8 

Total – sat Stroiești 1 8.532 

  : cifră de afaceri nedeclarată                                                                               Sursă: Ministerul Finanțelor Publice, calcule proprii 
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Numărul de salariaţi 

 

Conform datelor furnizate de Ministerul Finanţelor 

Publice, în cele 14 unităţi locale active din comuna 

Lunca erau înregistraţi, la finele anului 2013, un număr 

de 21 salariaţi, 90,5% dintre aceștia fiind înregistraţi în 

satul Lunca, iar 9,5% în satul Zlătunoaia.  

 

Pe sectoare economice, 52,4% dintre salariaţii din 

comune Lunca sunt angajaţi în domeniul Distribuției 

apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de 

decontaminare, 42,9% în domeniul Comerțul cu ridicata 

și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și 

motocicletelor, iar 4,8% în Agricultură, silvicultură și 

pescuit.  

 

Productivitatea muncii – calculată prin raportarea cifrei 

totale de afaceri la numărul de salariaţi – este de 

112.132,7 lei. În satul Lunca, productivitatea muncii a 

fost de 71.744,2 lei, valoare inferioară celei din satul 

Zlătunoaia, de 491.557,5 lei.  

 

Pe sectoare economice, cea mai ridicată 

productivitatea a muncii se înregistrează în domeniul 

Agriculturii, silviculturii și al pescuitului (927.799,0 lei). 

Al doilea sector economic în ceea ce privește 

productivitatea muncii este cel al Comerțului cu ridicata 

și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și 

motocicletelor (110.912,9 lei), iar al treilea – Distribuția 

apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de 

Distribuţia salariaţilor din firmele cu sediul social în comuna Lunca, în anul 2013  

Cod CAEN 
Nr. 

salariaţi 
Productivitatea 

muncii (lei/salariat) 

Total – comuna Lunca 21 112.132,7 

0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor 
producătoare de seminţe oleaginoase 

1 927.799,0 

3811 - Distribuţia apei;  salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 11 34.881,4 

4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 0 0 

4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi 
echipamentelor sanitare 

0 0 

4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi tutun 

8 119.705,1 

4773 - Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 1 40.575,0 

5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 0 0 

Total – sat Lunca 19 71.744,2 

Total – sat Zlătunoaia 2 491.557,5 

Total – sat Stroiești 0 0 

Sursă: Ministerul Finanțelor Publice, calcule proprii 
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decontaminare (34,881,4 lei).  

 

Profitul total 

 

Cele 14 unităţi locale active din comuna Lunca au 

realizat, în anul 2013, un profit total de 27.834 lei, 

potrivit datelor furnizate de Ministerul Finanţelor 

Publice.  

 

Pe sate componente, 87,5% din profit s-a realizat în 

satul Lunca, 8,2% în Zlătunoaia, iar 4,3% la nivelul satului 

Stroiești, în anul 2013.  

 

Cea mai mare parte din valoarea profitului înregistrat în 

comuna Lunca în cursul anului 2013 s-a realizat în 

sectorul Comerțului cu ridicata și cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor și motocicletelor (81,9%), 8,2% 

în Agricultură, silvicultură și pescuit, 5,5% în sectorul 

Distribuției apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, 

activități de decontaminare, iar 4,3% în sectorul 

Hotelurilor și al restaurantelor.  

 

Alte tipuri de agenţi economici 

 

Pe lângă societăţile comerciale, în comuna Lunca sunt 

înregistrate și unităţi economice de tipul I.I. 

(întreprinderi individuale), I.F. (întreprinderi familială) 

sau P.F.A. (persoană fizică autorizată).  

Distribuţia profitului total al firmelor cu sediul social în comuna Lunca, în anul 2013 
 

Cod CAEN 
Profitul 

total 
(lei) 

Profitul 
mediu/firmă 

(lei) 

Total – comuna Lunca 27.834 4.639 

0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de 
seminţe oleaginoase 

2.295 2.295 

3811 - Distribuţia apei;  salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 1.544 1.544 

4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor 
sanitare 

0 0 

4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 
alimentare, băuturi şi tutun 

22.808 11.404 

5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 1.187 1.187 

Total – sat Lunca 24.352 4.870,4 

Total – sat Zlătunoaia 2.295 2295 

Total – sat Stroiești 1.187 1187 

Sursă: Ministerul Finanțelor Publice 
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P.F.A.
10 unităţi

47,6%

Î.I.
5 unităţi

23,8%

Î.F.
6 unităţi

28,6%

Distribuţia unităţilor active 
fără personalitate juridică din 

comuna Lunca

Sursă: Primăria Comunei Lunca; calcule proprii

Potrivit datelor furnizate de reprezentanţii Primăriei 

Comunei Lunca, erau înregistrate 21 unităţi de tipul 

celor enumerate mai sus, repartizate astfel: 47,6% erau 

P.F.A., 23,8% erau I.I., iar 28,6% erau I.F.  

 

Firmele reprezentative ale comunei Lunca 

 

AGROBIOTERRA S.R.L. este firma din comuna Lunca 

(sat Zlătunoaia) cu cea mai ridicată cifră de afaceri 

înregistrată la nivelul anului 2013, potrivit Ministerului 

Finanţelor Publice (927.799 lei). Domeniul de activitate 

al acestei firme constă în Cultivarea cerealelor (exclusiv 

orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare 

de semințe oleaginoase și are doar un singur angajat. 

Profitul net înregistrat a fost de 2.295 lei. Cu toate 

acestea, în prezent firma este în pragul falimentului. 

SOCIETATEA COOPERATIVĂ DE CONSUM LUNCA a 

obţinut, în anul 2013, a doua cifră de afaceri de la nivel 

local, într-un top descendent, în valoare de 726.307 lei. 

Domeniul de activitatea al acestei firme constă în 

Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 

vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi 

tutun și are 6 salariaţi. Profitul obţinut la finele anului 

2013 a fost de doar 500 lei. 

 

Firma din comuna Lunca cu cei mai mulţi angajaţi, 11 la 

număr – RURAL SERV SALUBRIZARE S.R.L. are ca 

domeniu de activitate – Colectarea deșeurilor 

nepericuloase. Cifra de afaceri obţinută este de 383.695 

lei, iar profitul net de doar 1.544 lei.  

 

În domeniul Comerțului cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 

alimentare, băuturi şi tutun, în satele Lunca și 

Zlătunoaia desfășoară activităţi firmele DELCANO 

S.R.L., MIHAIL JOR S.R.L. (în Lunca) și HERMANAS 

ALEGRE TROFIN S.R.L. (în Zlătunoaia), cu cifrele de 

afaceri pentru anul 2013 în valoare de 149.370 lei, 63.192 

lei, respectiv 18.772 lei.  

 

În satul Lunca există o firmă ce se ocupă cu Comerțul cu 

amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine 

specializate – LUCA MEDICINES S.R.L. Cifra de afaceri 

înregistrată este de 40.575 lei și are un singur angajat.  

 

ETALON CONSTRUCT S.R.L. este o firmă din Zlătunoaia 

ce se ocupă cu Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări 

de geamuri, înregistrând în anul 2013 o cifră de afaceri 

de 36.544 lei.  
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SILVADUN S.R.L. se ocupă se domeniul Barurilor și al 

altor activități de servire al băuturilor; în anul 2013, a 

înregistrat o cifră de afaceri de 8.532 lei și un profit de 

1.187 lei.  

 

 

Forţa de muncă 

 

La sfârșitul anului 2013, în comuna Lunca exista un 

număr mediu de 76 salariaţi (numărul de salariaţi 

angajaţi cu contracte individuale de muncă, plătiţi de 

întreprindere pentru o durată medie normală a timpului 

de lucru), cu 25,5% mai puţini decât la finele anului 2012, 

potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de 

Statistică. 

 

Numărul mediu de salariaţi ai localităţii este într-o 

scădere continuă, în timp ce crește îngrijorător numărul 

pensionarilor și ai celor ce se apropie de vârsta de 55-65 

ani. 

 

Numărul mediu de salariaţi ai comunei reprezintă o 

proporţie foarte redusă din totalitatea celor din 

judeţ, fiind de doar 0,2% și 0,8% din efectivul 

înregistrat în comunele botoșănene. 

 

Numărul redus de salariaţi ai comunei se poate 

observa și prin proporţia redusă din efectivul 

populaţiei stabile (2,4% ). În mediul rural 

botoșănean, numărul mediu al salariaţilor 

reprezintă 3,85% din populaţia stabilă, iar cei de la 

nivel judeţean, 11,2%.  

 

Numărul mediu de șomeri înregistraţi în comuna 

Lunca, în anul 2013, a fost de 40 persoane, în creștere 

cu 50,2% faţă de anul precedent. Se observă că numărul 

șomerilor de sex masculin este mai ridicat decât al celor 

de sex feminin, astfel că trei sferturi sunt bărbaţi, iar un 

sfert – femei.  
 

Graficul ”Evoluţia lunară a numărului de șomeri din 

comuna Lunca, în perioada 2010 – 2013” indică un 

efectiv mai ridicat la începutul fiecărui an, în lunile 

februarie – martie, urmând să scadă până la finele 

acestuia.  

 

În perioada 2010 – 2013, efectivul mediu al șomerilor din 

comună a avut o evoluţie fluctuantă, astfel: de la 47 
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Total Masculin Feminin Sursă: INS; calcule proprii

șomeri înregistraţi în cursul anului 2010, s-a ajuns la 23 

în 2011 și 26 în 2012, urmând ca în 2013 să crească la 40 

persoane.  

 

Exceptând perioada august – noiembrie 2011, efectivul 

persoanelor șomere de sex feminin din localitate a fost 

inferior celor de sex masculin.  

 

Raportat la numărul de șomeri din judeţ, cei din 

localitatea Lunca reprezintă 0,5% și 0,9% din totalitatea 

șomerilor din mediul rural botoșănean.  

 

Rata estimată a șomajului din comuna Lunca, în anul 

2013, a fost de 3,1%, cu diferenţe semnificative pe sexe. 

Astfel, din 100 persoane de sex masculin, aproximativ 4 

persoane sunt șomere, în timp ce din 100 femei, 

aproximativ 2 sunt în șomaj. 
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La nivelul comunei, se observă o creștere a ratei 

șomajului în 2012 comparativ cu anul precedent, când 

aceasta era de 1,8%. Și în 2011 se putea observa o 

diferenţă a ratei șomajului pe sexe, dar nu atât de 

puternică (2,0% în rândul bărbaţilor și 1,6% în rândul 

femeilor).  

 

 
Structuri de sprijin a afacerilor 
 

Structurile de sprijinire şi consultanţă în afaceri precum 

incubatoare de afaceri, centre de afaceri, parcuri 

industriale, tehnologice şi ştiinţifice, centre de 

expoziţie, instituţii de susţinere sunt esenţiale pentru 

dezvoltarea mediului de afaceri local. La nivelul 

localităţii, nu există astfel de structuri, marea lor 

majoritate fiind instituţii judeţene sau chiar regionale. 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord Est. ADR 

Nord - Est este o organizaţie neguvernamentală, non-

profit și de utilitate publică. 

 

ADR Nord - Est sprijină autorităţile publice locale din 

Regiunea Nord - Est în vederea dezvoltării unor 

proiecte relevante, mature şi cu impact şi furnizarea 

suportului tehnic pentru identificarea, definirea, 

dezvoltarea de propuneri de proiecte (elaborarea de 

fișe şi documentaţii specifice, documentare, 

parteneriate în proiectele de infrastructură etc.) pentru 

portofoliul regional. De asemenea, agenţia îşi propune 

stimularea dezvoltării mediului antreprenorial prin 

facilitarea asocierii la nivel local şi regional, furnizarea 

de informaţii privind oportunităţile de finanţare prin 

site-ul propriu, dezvoltarea reţelelor de sprijin pentru 

investitori şi a turismului.  

 

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Botoșani 

este o organizaţie asociativă, democratică prin 

structură, apolitică, neguvernamentală, autonomă și de 

utilitate publică, ce are drept scop, așa cum precizează 

și statutul său, ”promovarea comerţului și industriei 

românești în plan intern și extern și sprijinirea 

membrilor săi, în principal a IMM-urilor cu capital 

privat, în raporturile cu autorităţile din ţară și 

organismele specializate din străinătate”. 

 

În atribuţiile generale ale Camerei de Comerţ şi 

Industrie Botoșani se găsesc: 

- reprezintă şi apără interesele comunităţii de 

afaceri în raport cu autorităţile române şi cu 

organizaţii similare din străinătate; 

- sprijină membrii săi în relaţia economică cu 

reprezentanţele oficiale ale altor state, 

consulatele şi organismele din străinătate, 

similare Camerei; 

- elaborează studii privind evoluţia economică a 

regiunii / judeţului, prin mijloace proprii, în 

colaborare, după caz, cu alţi parteneri din 

domeniul public şi/sau privat; 

- realizează şi administrează infrastructura de 

afaceri de interes judeţean: parcuri industriale 

știinţifice şi tehnologice, incubatoare de afaceri şi 

tehnologice, centre de transfer şi informare 

tehnologică, centre de afaceri, centre comerciale, 
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complexe expoziţionale, pieţe virtuale, burse de 

mărfuri şi valori, case de licitaţii;  

- sprijină şi desfășoară activităţi de cercetare-

dezvoltare, în interesul comunităţii de afaceri; 

- desfășoară activităţi de informare şi documentare 

în interesul membrilor săi şi al economiei 

judeţene; 

- organizează, singure sau în colaborare cu alte 

instituţii, în condiţiile legii, instituţii de învăţământ 

preuniversitar, ca: şcoli comerciale, şcoli 

industriale şi de meserii; 

- organizează cursuri de formare profesională 

(iniţiere, calificare, specializare, perfecţionare). 

 

Direcţia pentru Agricultură Botoşani. DAJ Botoşani 

este subordonată MADR - Direcţia Generală Dezvoltare 

Rurală care îndeplineşte funcţia de Autoritate de 

Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare 

Rurală 2007-2013 (PNDR) și echivalentul 2014 – 2020 şi 

asigură gestionarea corespunzătoare a fondurilor 

comunitare, stabilind priorităţile şi măsurile concrete 

de acţiune. 

 

Camera Agricolă Judeţeană Botoşani. Camera Agricolă 

Judeţeană Botoşani are următoarele atribuţii 

principale: 

- elaborează planul judeţean de servicii de 

consultanţă agricolă, cu aprobarea Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv 

Consiliului Judeţean Botoşani, asigurând aplicarea 

acestuia; 

- întocmește planul judeţean de formare 

profesională, pe baza solicitărilor şi a prognozelor, 

cu Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 

respectiv Consiliului Judeţean Botoşani; 

- furnizează formare profesională de specialitate, în 

colaborare cu instituţiile specializate, publice sau 

private; 

- asigură informare şi consultanţă agricolă pentru 

lucrătorii din domeniile agriculturii şi conexe; 

- sprijină organizarea şi consolidarea formelor 

asociative şi a filierelor pe produs; 

- asigură asistenţă tehnică de specialitate tuturor 

persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniile 

agricole şi conexe în aplicarea tehnologiilor 

agricole moderne şi a metodelor noi de conducere 

a fermelor; 

- susţine şi asigură activitatea de inovare în 

domeniul asistenţei tehnice acordate agricultorilor 

şi identifică noi surse de finanţare; 

- asigură asistenţă tehnică la întocmirea 

documentaţiei privind accesarea fondurilor 

europene, acordarea de sprijin financiar din fonduri 

naţionale sau europene; 

- organizează seminarii, simpozioane, târguri, 

expoziţii şi manifestări ştiinţifice de profil; 

- se implică în promovarea produselor şi serviciilor 

din domeniile agriculturii şi conexe, inclusiv a 

produselor locale şi a celor ecologice; 

- colaborează cu instituţiile din domeniul cercetării 

agricole în scopul creşterii competitivităţii 

agriculturii şi cercetării aplicative; 

- implementează standardele minime de calitate şi 

standardele minime de cost pentru serviciile 

publice descentralizate; 
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- contribuie la elaborarea actelor normative 

sectoriale, a strategiilor şi planurilor specifice 

domeniilor de competenţă, cu consultarea 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

 

APIA Botoșani. Începând cu 1 ianuarie 2007, APIA 

derulează fondurile europene pentru implementarea 

măsurilor de sprijin finanţate din Fondul European 

pentru Garantare în Agricultură (FEGA). Subvenţiile se 

acordă sub formă de plăţi directe la hectar gestionate 

de Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS) 

şi în cadrul măsurilor de piaţă pentru implementarea 

mecanismelor comerciale conform Politicii Agricole 

Comune (PAC). Astfel, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură administrează sistemul de 

certificate de export-import şi garanţii pentru importul 

şi exportul produselor agricole, elaborează şi 

implementează procedurile privind aplicarea sistemului 

de intervenţie pentru produsele agricole. 

 

Principalele atribuţii ale Agenţiei de Plăţi și Intervenţie 

Agricolă sunt: 

- asigură derularea operaţiunilor financiare legate 

de gestionarea fondurilor alocate; 

- asigură verificarea cererilor de plată primite de la 

beneficiari; 

- autorizează plata către beneficiari în urma 

verificării cererilor de plată sau îi înştiinţează pe 

aceştia cu privire la eventualele nereguli sesizate, 

în vederea soluţionării acestora; 

- execută plăţile autorizate către beneficiari; 

- ţine contabilitatea plăţilor efectuate; 

- urmăreşte încadrarea în fondurile alocate pentru 

activităţile prevăzute mai sus; 

- asigură îndeplinirea cerinţelor cu privire la 

informarea publică privind activităţile 

desfăşurate; 

- asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor 

economice, administrative, contabile, de personal 

şi audit ale Agenţiei; 

- colaborează pentru îndeplinirea atribuţiilor 

specifice cu organele administraţiei publice 

centrale şi locale; 

- pregăteşte şi implementează prevederile privind 

mecanismele comerciale; 

- administrează sistemul de certificate de export-

import şi garanţii pentru importul şi exportul 

produselor agricole 

- elaborează şi implementează procedurile privind 

aplicarea sistemului de intervenţie pentru 

produsele agricole; 

- este autoritatea publică responsabilă cu 

implementarea Sistemului Integrat de 

Administrare şi Control; 

- asigură managementul cotelor de producţie de 

zahăr şi izoglucoză şi gestionează contribuţiile 

aferente acestor cote; 

- elaborează manuale de proceduri şi metodologii 

în vederea implementării corespunzătoare a 

atribuţiilor care îi revin; 

- implementează şi administrează restituţiile la 

export şi sistemul de garanţii aferente 

restituţiilor; 
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- furnizează toate informaţiile solicitate de 

Organismul coordonator al agenţiilor de plăţi 

pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit. 

 

OJPDRP Botoşani Oficiul Judeţean de Plăţi pentru 

Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) reprezintă o 

structură organizatorică la nivel judeţean a APDRP (la 

nivel naţional există 42 Oficii judeţene) şi asigură 

implementarea tehnică şi financiară a Fondului 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) De 

asemenea, asistă beneficiarii pentru realizarea și 

depunerea de proiecte sau cereri de plată după 

semnarea contractului de finanţare. 

 

Incubatorul de Afaceri pentru IMM-uri din Municipiul 

Botoșani este o structură complexă și flexibilă ce are ca 

scop rezolvarea problemelor pe care le întâmpină 

iniţiativa antreprenorială locală prin construirea unui 

incubator de afaceri pentru întreprinzătorii care doresc 

să-și dezvolte ideile, de la concepţie la producţie și 

comercializare; astfel, este stimulată dezvoltarea 

sectorului privat din judeţ.  

 

Incubatorul de afaceri își desfășoară activitatea în două 

locaţii: centrul administrativ este situat aproximativ în 

centrul Municipiului Botoșani, pe când centrul de 

microproducţie, unde sunt amplasate halele și 

magaziile – este în sudul municipiului, pe Calea 

Naţională 

 

Centrul Transfrontalier de Consultanţă în Afaceri este 

un proiect finanţat de Uniunea Europeană prin 

Programul de Vecinătate România – Republica 

Moldova 2004-2006, componenta PHARE CBC 2006. 

Proiectul este implementat de Camera de Comerţ 

Industrie şi Agricultură Botoşani împreună cu 

partenerul din Republica Moldova, respectiv Federaţia 

Naţională a Agricultorilor din Moldova „AGROinform”, 

cu sediul la Chişinău. 

 

Obiectivul acestui centru este de a sprijini dezvoltarea 

afacerilor transfrontaliere pentru firmele din Republica 

Moldova și judeţele Botoșani, Iași, Galaţi și Vaslui, care 

va conduce la dezvoltarea economică și socială durabilă 

în zona de graniţă. 

 

S.C. Parc Industrial S.A. Botoșani, asociere formată din 

Consiliul Judeţean Botoșani, Consiliul Local al 

Municipiului Dorohoi, Consiliile locale ale orașelor 

Bucecea și Flămânzi și Consiliile locale ale comunelor 

Mihai Eminescu și Răchiţi, este o societate cu sediul 

social în comuna Mihai Eminescu ce are ca obiectiv 

principal dezvoltarea și dinamizarea mediului de afaceri 

botoșănean și regional, prin constituirea și dezvoltarea 

unei infrastructuri de afaceri complexe și moderne.  
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Agricultura reprezintă principala activitate economică 

aducătoare de venituri unice sau complementare atât 

în sectorul vegetal, cât și în cel zootehnic al comunei 

Lunca, precum și a majorităţii localităţilor rurale din 

judeţul Botoșani.  

 

Suprafaţa arabilă de la nivelul comunei Lunca este 

folosită în mod special pentru cereale şi pepene verde 

(harbuz), localitatea fiind cunoscută în nordul ţării 

pentru culturile de harbuz.  

 

În anul 2013, terenurile agricole ale comunei Lunca, 

reprezentau un procent de 88,6% din suprafaţa totală a 

localităţii, potrivit datelor furnizate de Institutul 

Naţional de Statistică. Agricultura este un sector ce are 

un potenţial ridicat de dezvoltare în comună, putându-

se observa o ușoară creștere a suprafeţei terenurilor 

agricole în 2013 faţă de finele secolului trecut (6.543 ha 

în 2013 comparativ cu 6.309 ha în 1999).
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Din totalul suprafeţei agricole, 64,9% este reprezentată 

de teren arabil (4.244 ha), 27,4% păşuni (1.796 ha), 6,3% 

fâneţe (410 ha), 1,2% vii şi pepiniere pomicole (76 ha), 

iar 0,3% din terenuri sunt acoperite de livezi şi pepiniere 

pomicole (17 ha). 

 

Principalele culturi din comună 

 

La nivelul localităţii se cultivă, cu preponderenţă, 

porumb pentru boabe, floarea soarelui și grâu și secară.  

 

Localitatea este renumită pentru pepenele verde 

(harbuz) cultivat, pe teritoriul acesteia existând 

numeroși agricultori ce îl cultivă. 

 

Astfel, atât în anul 2013, cât și în 2012, pe cea mai întinsă 

suprafaţă s-a cultivat porumb pentru boabe, 

obţinându-se o producţie de 7.200 tone, respectiv 

6.900 tone. Producţia obţinută în ambii ani a fost de 3,0 

tone/ha. 

 

Pe o suprafaţă extinsă s-a cultivat și floarea soarelui, 

producţia obţinută în cei doi ani analizaţi fiind de 1,5 

tone/ha. Suprafaţa cultivată cu grâu și secară, dar și 

producţia obţinută au crescut cu 10,9%, respectiv cu 

Suprafaţa cultivată și producţia obţinută la principalele culturi vegetale din comuna Lunca,  
în anii 2012 - 2013 

 
2012 2013 

 
Suprafaţa cultivată 

(ha) 
Producţia obţinută 

(tone) 
Suprafaţa cultivată 

(ha) 
Producţia obţinută 

(tone) 
Grâu şi secară 640 1.160 710 1.280 

Porumb boabe 2.400 7.200 2.300 6.900 

Floarea soarelui 720 1.080 810 1.200 

Sfeclă de zahăr 2 18 3 20 

Cartofi 120 1.800 130 1.500 

Legume 170 1.500 120 1.800 

Sursă: Primăria Lunca 
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10,3% în 2013 faţă de anul anterior, producţia medie 

rămânând constantă în acești ani (1,8 tone/ha). 

 

Cartofi s-au cultivat pe 120 ha în anul 2013, producţia 

medie obţinută (11,5 tone/ha) fiind mai scăzută decât în 

anul precedent (15,0 tone/ha), când și suprafaţa 

cultivată a fost mai mică.  

 

Se pare că anul 2013 a fost unul roditor pentru legume. 

Chiar dacă legumele s-au cultivat pe o suprafaţă destul 

de mică, comparativ cu celelalte culturi, pentru acestea 

s-a obţinut cea mai mare producţie medie înregistrată 

în anul 2013 (15,0 tone/ha).  

 

Sfecla de zahăr s-a cultivat doar pe 2 ha în 2012 și pe 3 

ha în 2013, producţia obţinută fiind de 9,0 tone/ha în 

2012 și de 6,7 tone/ha în 2013.  

 

Principalele culturi de pomi fructiferi 
 

Suprafaţa cultivată cu pomi fructiferi din comuna Lunca 

nu a avut modificări substanţiale în anul 2013 

comparativ cu 2012.  

 

Astfel, suprafaţa pe care s-a cultivat pomi fructiferi a 

fost de 40 ha în 2012 și de 41 în 2013, celelalte suprafeţe 

rămânând constante. În ceea ce privește producţia 

obţinută, se remarcă o evoluţie în 2013 comparativ cu 

anul precedent la culturile de mere, cireșe și vișine, 

nuci, căpșuni și la alte fructe.  

 

O productivitate medie ridicată se înregistrează în cazul 

cireșelor și a vișinelor, a nucilor și a perelor, cu peste 10 

tone/ha.  

 

 

Suprafaţa cultivată și producţia obţinută la principalii pomi fructiferi din comuna Lunca, 
în anii 2012 - 2013 

 
2012 2013 

 
Suprafaţa cultivată 

(ha) 
Producţia obţinută 

(tone) 
Suprafaţa cultivată 

(ha) 
Producţia obţinută 

(tone) 
Prune 40 290 41 280 

Mere 10 40 10 45 

Pere 2 20 2 20 

Piersici 1 6 1 5 

Cireşe şi vişine 5 50 5 60 

Caise şi zarzăre 2 10 2 10 

Nuci 3 30 3 35 

Căpşuni 3 15 3 20 

Alte fructe 2 20 2 30 

Sursă: Primăria Lunca 
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Vii și producţia de struguri 
 

În comuna Lunca, potrivit datelor furnizate de Primăria 

Comunei, se cultivă soiuri de vii hibride pe rod. 

Suprafaţa cultivată atât în anul 2012, cât și în 2013 a fost 

de 76 ha, obţinându-se o producţie de 760, respectiv 

800 tone struguri. Productivitatea astfel obţinută a fost 

de 10 tone/ha în anul 2012, respectiv 10,5 tone/ha în 

2013.  

 

 

Efectivele de animale 
 

Pe raza comunei Lunca erau crescute, în anii 2012 – 

2013, principalele categorii de animale: bovine, porcine, 

ovine, păsări, cabaline și familii de albine.  

 

În anul 2013 se constată modificări ale numărului de 

animale crescute în comună, astfel: 

- cea mai mare scădere se remarcă în rândul 

capetelor de porcine: -30,5%; 

Suprafaţa, producţia și productivitatea medie a 
viilor hibride pe rod din comuna Lunca 

 Anul 
2012 

Anul 
2013 

Suprafaţa cultivată (ha) 76 76 

Producţia totală (tone) 760 800 

Productivitatea medie (tone/ha) 10,0 10,5 

Sursă: Primăria Lunca, calcule proprii 

 

Efectivele de animale, pe principalele categorii, 
crescute în comuna Lunca 

 
Anul 2012 Anul 2013 

Bovine 2.060 1.612 

Porcine 1.208 840 

Ovine și caprine 6.420 5.810 

Păsări 24.850 20.240 

Cabaline 597 530 

Familii de albine 1.204 1.204 

Sursă: Primăria Lunca, calcule proprii 
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- în cazul bovinelor, numărul de capete scade cu 

21,7%; 

- numărul de păsări a înregistrat o scădere de 

18,6%; 

- în cazul cabalinelor se remarcă o scădere de 

11,2%; 

- în 2013 sunt cu 9,5% mai puţine ovine decât în 

anul precedent; 

- în cazul familiilor de albine, efectivul nu a 

fluctuat.  

 

Producţia agricolă animală obţinută în localitate a avut 

de suferit o dată cu scădere capetelor de animale 

existente. Astfel, în anul 2013 s-a obţinut o cantitate de 

35 tone de animale vii destinate sacrificării, cu 12,5% mai 

puţin decât în anul precedent.  

 

Producţia de lapte de vacă și de bivoliţă (inclusiv 

consumul viţeilor) obţinută a ajuns la 16.000 hectolitri, 

în scădere cu 8,6% decât cantitatea înregistrată în 2012.  

 

Producţia de lână obţinută în comună în anul 2013 este 

mai scăzută cu 5,6% decât în anul precedent, ajungând 

la 6.800 kg, în timp de producţia de ouă obţinută a 

scăzut cu 10,7%, fiind de 2.500 mii bucăţi.  

 

 

Potenţialul agricol 
 

Potrivit Anexei 1 a Programului Naţional de Dezvoltare 

Rurală 2007 – 2013, terenurile agricole se încadrează 

într-o clasă de bonitate cu valori în intervalul 31-40 

puncte, ceea ce înseamnă un potenţial mediu al 

acestora în privinţa obţinerii de principale culturi.  

 

 

 

 

 

 

Producţia agricolă animală obţinută în comuna Lunca în perioada 2012 - 2013 

Principalele produse agricole animale Unitate de măsură Anul 2012 Anul 2013 

Greutatea în viu a animalelor destinate sacrificării 
pentru consum 

Tone greutate vie 40 35 

Producţia de lapte de vacă și bivoliţă 
(inclusiv consumul viţeilor) 

Hectolitri (100 l) 17.500 16.000 

Producţia de lână Kilograme 7.200 6.800 

Producţia de ouă Mii bucăți 2.800 2.500 

Sursă: Primăria Lunca, calcule proprii 
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Conform Anexei 10 Zone cu Potenţial Agricol din Ghidul 

Solicitantului pentru Măsura 121 (Modernizarea 

exploataţiilor agricole) din PNDR, localitatea Lunca are 

un potenţial mediu la majoritatea culturilor agricole: 

Porumb, Floarea Soarelui, Soia, Fasole, Sfeclă de Zahăr, 

Cartof, Rapiţă, In Ulei, In Fuior, Cânepă, Lucernă, Trifoi, 

Păşuni, Fâneţe, etc. 

 

Un potenţial ridicat la nivelul comunei se remarcă în 

privinţa culturilor de mazăre și a viţei de vie pentru 

masă.  

 

La polul opus, se observă un potenţial scăzut în 

comuna Lunca în privinţa culturilor de grâu, orz, 

precum și a pomilor fructiferi cum este piersicul, caisul, 

gutuiul, nectarinul sau migdalul.  

 

 

 

Potenţialul agricol al comunei Lunca în privinţa principalelor culturi 
 

Grâu  In Fuior  Piersic 

Orz  Cânepa  Cais 

Porumb  Tutun  Prun 

Floarea Soarelui  Lucernă  Cireş/ Vișin 

Soia  Trifoi  Măr Termo 

Mazăre  Pășuni  Măr Crio 

Fasole  Fâneţe  Nuc 

Sfeclă de zahăr  Leg.T  Gutui 

Cartof  Leg.Crio  Nectarine 

Rapiţă  Vie Vin  Migdal 

In Ulei  Vie Masă  Arbuşti 

 potenţial ridicat

 potenţial mediu

 potenţial scăzut

Sursa: Anexa 10 Zone cu Potențial Agricol din Ghidul Solicitantului pentru Măsura 121 din PNDR 
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I.5. Terenuri şi locuinţe 

 
 

Terenuri 
 

Suprafaţa totală a comunei Lunca este de 7.387 ha, din 

care 11,4% reprezintă terenuri neagricole, potrivit 

datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică 

pentru anul 2013.  

 

Cea mai mare parte a terenurilor neagricole este 

ocupată de păduri și altă vegetaţie forestieră (280 ha) 

și de construcţii (182 ha). Pe 116 ha se găsesc căi de 

comunicaţii și căi ferate, iar pe 76 ha – ape și bălţi. De 

asemenea, aproximativ un sfert din suprafaţa 

neagricolă a comunei este ocupată de terenuri 

degradate și neproductive (190 ha).  
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Localitatea Lunca este inclusă, alături de comunele 

Hlipiceni și Răuseni din judeţul Botoșani în Zonele 

Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice. Aceste 

zone cuprind acele unităţi administrativ – teritoriale 

care formează suprafeţe continue compuse din cel 

puţin 3 UAT - uri şi care, în mod cumulativ şi ponderat 

cu suprafeţele deţinute de aceste UAT, sunt incluse 

într-o clasă de bonitate cu o notă mai mică de valoarea 

de 28. De asemenea, UAT din aceste zone nu trebuie să 

aibă în mod individual note de bonitare mai mari de 

valoarea 30. Localităţile incluse în Zonele Defavorizate 

de Condiţii Naturale Specifice din microregiunea G.A.L. 

„Colinele Moldovei” ocupă o suprafaţă de 194,21 

hectare, reprezentând 20,3% din suprafaţa totală a 

teritoriului.  
 

Conform Anexei E din Ghidul solicitantului pentru 

participarea la selecţia grupurilor de acţiune locală, 

arealul celor trei localităţi este inclus în Zona 

Defavorizată de Condiţii Naturale Specifice din cauza 

climatului continental cu nuanţe excesive (variaţii mari 

de temperatură între anotimpul de iarnă și cel de vară, 

precipitaţii scăzute, mai ales, în timpul verii) și soluri fie 

argiloase (greu de lucrat), fie nisipoase (cu drenaj 

rapid). Aceste particularităţi duc la acumulări de săruri 

în sol, ce capătă însușiri biologice, fizice și chimice 

nefavorabile. 

 

 

Locuinţe 
 

Locuinţele din comuna Lunca sunt așezate într-o ordine 

caracteristică zonei de șes și de deal, casele fiind 

adunate, dar despărţite printr-un gard. În grădina din 

spatele acestora se cultivă cu preponderenţă legumele 

necesare în gospodărie, lăsând pentru zonele din jurul 

satelor – culturile mai întinse, cum sunt cele de 

porumb, harbuz sau viţă de vie și pășunile destinate 

hranei animalelor.  

 

La începutul anilor '90, odată cu eliminarea restricţiilor 

impuse prin legislaţia vechiului regim, dar și cu 

posibilitatea de procurare a materialelor de construcţii, 

a crescut ritmul de construcţie a locuinţelor. Astfel, 

dacă în anul 1991 s-a reușit finalizarea unei singure 

locuinţe în cadrul comunei Lunca, în anul 1999 s-a ajuns 

la 12 locuinţe finalizate. În perioada 2000-2013, numărul 
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de locuinţe finalizate a fluctuat între 4 (în 2005) și 19 (în 

2009).  

 

Fondul de locuinţe al comunei Lunca era alcătuit, la 

finele anului 2011, din 1.925 case și anexe, potrivit 

Recensământului Populaţiei și Locuinţelor. Numărul 

locuinţelor convenţionale din localitate reprezintă 1,1% 

din totalitatea celor din judeţ și 1,9% din cel al 

comunelor botoșănene.  

 

Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de 

Statistică, la sfârșitul anului 2013 existau 1.980 locuinţe 

în comună, cu 17 mai multe decât în 2007.  

 

Suprafaţa locuibilă existentă din comuna Lunca era, în 

anul 2013, de 82.395 m2, cu aproximativ 23.000 m2 mai 

ridicată decât în anul 2007. Creșterea suprafeţei 

locuibile din localitate (+39,2%) este superioară atât 

celei înregistrate la nivelul judeţului Botoșani (+30,6%), 

dar, mai ales, celei din mediul rural judeţean (+27,3%).  

 

Suprafaţa de care se bucură locuitorii comunei Lunca, 

este dată prin analiza a doi indicatori: suprafaţa 

locuibilă medie a unei locuinţe și suprafaţa medie 

locuibilă ce revine fiecărei persoane. 

 

În aceste condiţii, suprafaţa locuibilă medie per 

locuinţă este superioară mediei rurale botoșănene 

(40,0 m2/locuinţă), dar inferioară celei judeţene (42,0 

m2/ locuinţă), fiind de 41,6 m2/locuinţă. În privinţa 

acestui indicator se remarcă o creștere semnificativă în 

cursul ultimilor doi ani, în perioada 2007 - 2011 suprafaţa 

locuibilă medie a unei locuinţe din Lunca nu ajungea 

nici la 31 m2/locuinţă, conform statisticilor furnizate de 

la Institutul Naţional de Statistică. 
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Suprafaţa medie locuibilă per persoană în anul 2013 

este de 19,0 m2, în creștere cu 1,7 metri faţă de valoarea 

înregistrată în 2007 și cu 6,5 metri comparativ cu cea 

din anul 2012. Această valoare este superioară atât celei 

înregistrate la nivel judeţean (16,8 m2/persoană), cât și 

celei din mediul rural botoșănean (16,8 m2/persoană), 

ceea ce înseamnă că locuitorii comunei Lunca se bucură 

de o suprafaţa și de un confort mai mare. 

 

În medie, la o locuinţă revin aproximativ 2,2 persoane. 

Numărul mediu de persoane ce revin unei locuinţe a 

scăzut uşor în anul 2013 faţă de anul 2007 (2,5 

persoane). În comuna Lunca, însă, numărul mediu de 

persoane pe locuinţă este mai scăzut atât decât 

valoarea înregistrată la nivel judeţean (2,5 

persoane/locuinţă), cât şi decât cea din comunele 

judeţului (2,4 persoane/locuinţă). 

 

Numărul de locuinţe terminate în cursul anului 2013 a 

fost de 10. Nu se poate vorbi de o evoluţie pozitivă sau 

negativă a numărului de locuinţe finalizate, în perioada 

2007 – 2012 numărul a înregistrat o fluctuaţie continuă. 

Astfel, de la 17 locuinţe finalizate în anul 2007, s-a ajuns 

la 19 în 2009, 10 în 2011 și 6 în 2012.  

 

În anul 2013 s-au eliberat 14 autorizaţii de construire 

pentru clădiri rezidenţiale (exclusiv cele pentru 

colectivităţi). Comparativ cu anul precedent, s-au 

eliberat de 2,3 ori mai multe și doar cu 7,7% mai multe 

decât în anul 2007. 

 

În privinţa locuinţelor noi ce se vor construi, suprafaţa 

utilă medie este mai ridicată comparativ cu suprafaţa 

medie locuibilă per locuinţă existentă în prezent, ceea 

ce denotă că locuitorii comunei doresc spaţii locuibile 

mai mari, crescând astfel gradul de confort al acestora.  

 

 

Condiţii de locuire 
 
Confortul locuinţelor 

 

În comuna Lunca erau, la finele anului 2011, 1.453 de 

locuinţe care aveau bucătărie în interior, reprezentând 

75,5% din totalitatea celor din localitate, potrivit 

Rezultatelor preliminare ale Recensământului 

Populaţiei și Locuinţelor. Ponderea locuinţelor din 

comună ce au bucătărie este superioară celei din 

localităţile rurale botoșănene (58,7%). 
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De baie în locuinţă beneficiază un număr foarte mic de 

locuinţe din comună, adică doar 4,4% dintre acestea, 

potrivit acelorași surse. Comparativ cu satele și 

comunele din judeţ, unde 10,5% din locuinţe au baie în 

interior, ponderea corespunzătoare localităţii Lunca 

este inferioară. 

 

Potrivit rezultatelor preliminare ale Recensământului 

Populaţiei și Locuinţelor din anul 2011, 4,6% din 

locuinţele din comuna Lunca beneficiază de alimentare 

cu apă, 4,5% au o instalaţie de canalizare în locuinţă, iar 

numai 1,2% se bucură de încălzire centralizată. De 

asemenea, 98,2% dintre locuinţe sunt prevăzute cu 

instalaţie electrică. 

 

Reţea comercială 

 

Locuitorii comunei Lunca se aprovizionează cu 

alimente și cele necesare traiului de la magazinele de 

pe teritoriul comunei. De asemenea, având în vedere că 

municipiul Botoșani se află la o distanţă de aproximativ 

40 minute de mers cu mașina de comuna Lunca, 

locuitorii își pot asigura cele necesare din lanţurile de 

magazine ale municipiului.  

 

Reţea bancară 

 

În comuna Lunca funcţionează o filială a Băncii 

Cooperatiste ”Răscoala” Botoșani.  

 

Telecomunicaţii 

 

În comuna Lunca, firmele ce se ocupă cu furnizarea de 

cablu TV și internet sunt: S.C. CABLEVISIN S.R.L., 

Telekom, RCS&RDS și Focus Sat.  

 

Reţelele mobile care au acoperire pe suprafaţa 

comunei Lunca sunt Cosmote, Vodafone și Orange.  
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       I.6. Dezvoltare rurală 

 
Situaţia spaţial-urbanistică 
 

Teritoriul administrativ al comunei Lunca ocupă o 

suprafaţă totală de 73,9 km2, potrivit datelor furnizate 

de Institutul Naţional de Statistică pentru anul 2013. 

 

Potrivit SIRUTA (Sistemul Informatic al Registrului 

Unităţilor Teritorial – Administrative), comuna Lunca 

este alcătuită din 3 sate: Lunca, Stroiești și Zlătunoaia. 

În trecut, comuna era formată din 5 sate, pe lângă 

acestea mai existând încă 2: Bâznoasa și Stănești. 

Ulterior, acestea din urmă au fost integrate în satele 

Lunca, respectiv Zlătunoaia, având, în prezent, statut 

de cătune.  

 

Potrivit Primăriei Comunei Lunca, în localitate erau 

1.738 gospodării în anul 2013, cu 0,4% mai puţine decât 

în anul 2009.  

 
 
 

În funcţie de ierarhizarea și funcţiunile localităţilor 

rurale, satul Lunca este de rang IV, asigurând dotări 

administrative, sociale și servicii pentru toate satele 

componente, fiind reședinţa comunei, iar celelalte 

două sate sunt de rangul V, fiind componente ale 

comunei. 

 

Potrivit datelor furnizate de reprezentanţii Primăriei 

Lunca pentru anul 2013, repartiţia locuitorilor pe satele 

componente este următoarea: 42,0% dintre locuitori 

trăiesc în Zlătunoaia, 37,3% în Lunca, iar 20,7% în 

Stroiești.  
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TOTAL
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15,2% 52,9%

48,4%
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Aspecte ale dezvoltării comunei Lunca 

 
Comuna Lunca, la fel ca majoritatea localităţilor din 

România, a înregistrat scăderi ale populaţiei stabile de 

la an la an. Elocvente în acest sens sunt rezultatele 

înregistrate la Recensămintele Populaţiei și Locuinţelor 

din anii 1992, 2002 și 2011.  

 

Astfel, efectivul populaţiei înregistrat la Recensământul 

din anul 2011 este cu 15,4% mai scăzut decât rezultatul 

din 1992 și mai redus cu 10,9% faţă de valoarea de la 

Recensământul din 2002.  

 

Populaţia comunei este îmbătrânită din punct de 

vedere demografic, ponderea vârstnicilor din totalul 

populaţiei fiind de 26,2% la 1 ianuarie 2014. Acest 

fenomen reversibil este o caracteristică a lumii 

moderne, dat de tendinţa de lungă durată de creștere a 

proporţiei persoanelor vârstnice și scădere a ponderii 

tinerilor. 

 

Rata scăzută de natalitate, dar ridicată de mortalitate, 

precum și migraţia determină scăderi ale efectivului 

populaţiei comunei. Emigrarea, în principal din rândul 

tinerilor și a adulţilor sunt alţi factori determinanţi ai 

îmbătrânirii.  

 

Principalul domeniu aducător de venituri din comuna 

Lunca este reprezentat de agricultură. Terenurile 

agricole reprezintă mare parte din fondul funciar al 

localităţii în anul 2013 (88,6% din fondul funciar al 

localităţii). Cultura de porumb boabe este practicată pe 

cea mai mare suprafaţă de la nivelul comunei din ultimii 

ani (2012 și 2013), urmată de floarea – soarelui și grâu și 
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secară. În privinţa principalelor categorii de animale 

crescute pe teritoriul comunei, domină numărul 

păsărilor, al ovinelor și al cabalinelor.  

 

Referitor la unităţile economice înregistrate la nivelul 

comunei, nu se observă un număr foarte ridicat, 

existând doar 14 structuri, mai bine de jumătate fiind 

concentrate în satul-reședinţă al comunei. Sectorul 

dominant este cel al comerţului cu ridicata și cu 

amănuntul, repararea autovehiculelor și al 

motocicletelor.  

 

Criza economică prin care a trecut întreaga ţară 

începând cu anul 2007 și-a lăsat amprenta și asupra 

numărului de angajaţi din comună, valorile urmând un 

trend descendent. Astfel, se constată o înjumătăţire a 

numărului de salariaţi înregistraţi în cursul anului trecut 

faţă de începutul anilor `90, situaţie similară și la nivel 

judeţean.  

 

Fiind inclusă în Zona Defavorizată de Condiţii Naturale 

Specifice din judeţul Botoșani, teritoriul comunei Lunca 

are soluri nefavorabile din punct de vedere fizic, chimic 

și biologic, aceasta fiind principala cauză ce determină 

potenţial mediu la majoritatea culturilor agricole.  

 

În privinţa asigurării condiţiilor de locuire, lipsa reţelei 

de alimentare cu apă potabilă, a celei de colectare a 

apelor uzate prin reţeaua de canalizare, dar și a celei de 

gaz metan duc la un trai destul de dificil la care 

locuitorii s-au adaptat.  

 

În localitate funcţionează 6 unităţi de învăţământ, doar 

una dintre ele având personalitate juridică. Clădirile 

necesită reabilitate. De asemenea, trebuie făcute 

investiţii în amenajarea și dotarea acestora cu 

echipamente.  

 

Analizând din privinţa infrastructurii sanitare, cei doi 

medici de familie, medicul stomatolog și cadrele 

medicale medii care își desfășoară activitatea în 

comună și nu acoperă necesarul, fiind insuficienţi 

populaţiei.  

 

Harbuzul este o cultură ce ar putea deveni brandul 

local al comunei, ajutând la dezvoltarea economică. 

Nefiind vizibilă din punct de vedere turistic, comuna ar 

putea beneficia de pe urma festivalului organizat în 

cinstea harbuzului, atrăgând, măcar prin acest 

eveniment, curiozitatea turiștilor din judeţ și din 

regiune.  

 

Proiecte în implementare la nivel comunal 
 

În prezent, în implementare în comuna Lunca se află 

proiectul ”Construire Centru Social Rezidenţial pentru 

persoane vârstnice în comuna Lunca, jud. Botoșani”, 

depus în cadrul GAL - ului ”Colinele Moldovei” (pe 

măsura 413.22), măsura 322 din Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală – ”Renovarea, dezvoltarea satelor, 

îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia și 

populaţia rurală”. Solicitantul este Primăria Comunei 

Lunca, iar valoarea eligibilă a proiectului se ridică la 

120.177 euro.  
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În comuna Lunca sunt în curs de modernizare 

drumurile comunale DC 40, DC 41 și DC 41A, pe o 

lungime totală de 8,9 km. Investiţia poartă denumirea 

”Modernizare și reabilitare a 10.000 km de drumuri 

judeţene și de interes local”. Se urmărește 

modernizarea drumurilor din judeţele Suceava și 

Botoșani, incluse în Programul Naţional de Dezvoltare a 

Infrastructurii. Drumurile ce urmează a fi reabilitate 

sunt preluate în administrare de Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administraţiei Publice. 

 

Din bugetul propriu al Primăriei Lunca s-a construit o 

nouă clădire socială în satul Zlătunoaia, care 

adăpostește o grădiniţă și un club al pensionarilor.  

 

 

Servicii adresate populaţiei 
 

Siguranţa și ordinea publică 

 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoșani a furnizat 

date potrivit cărora, în comuna Lunca erau 3 agenţi de 

poliţie, valoare menţinută constantă în perioada 2011 – 

2013.  

 

Din anul 2011, când a fost reorganizat serviciul 

poliţienesc din mediul rural, secţia de poliţie a comunei 

Lunca a intrat în administrarea Secţiei de Poliţie Rurală 

Hlipiceni, alături de comunele Hlipiceni, Răuseni, 

Todireni, Călărași, Albești, Trușești și Suliţa.  

 

Numărul total de infracţiuni înregistrate în comuna 

Lunca în anul 2013 a fost de 74. Dintre acestea, 14 au 

fost incriminate în legi speciale (altele decât codul 

penal). Comparativ cu anul 2011 se remarcă o crește cu 

25,4% a numărului de infracţiuni înregistrate, și o 

creștere cu 10,4% faţă de numărului de infracţiuni 

înregistrate în 2012.  

 

Astfel, în anul 2013 s-a înregistrat o rată a 

infracţionalităţii de 17,1 infracţiuni/ 1.000 locuitori ai 

comunei, în creștere comparativ cu anul precedent 

(15,4 infracţiuni/ 1.000 locuitori).  

 

Rata infracţionalităţii înregistrată la nivelul judeţului 

Botoșani în anul 2011 a fost de 11,8 infracţiuni/ 1.000 

locuitori, în creștere faţă de anul precedent (10,9 

infracţiuni/ 1.000 locuitori).  

În anul 2011, rata criminalităţii din judeţ era de 2,7 

persoane condamnate definitiv / 1.000 persoane, în 

creștere, și de această dată, comparativ cu anul 

precedent (2,2 persoane condamnate definitiv / 1.000 

persoane).  
 

Potrivit datelor provenite de la Inspectoratul de Poliţie 

Judeţean Botoșani pentru anul 2013, coeficientul de 

criminalitate din comuna Lunca avea o valoare scăzută, 

de 14,89%, mult mai redusă comparativ cu anul 

precedent, de 47,66%.  
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Intervenţii de urgenţă 

 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Nicolae 

Iorga” al judeţului Botoșani a furnizat date potrivit 

cărora, la nivelul comunei Lunca, s-a intervenit pentru 

stingerea a 4 incendii în 2012 și 4 în 2011, pentru 2 arderi 

necontrolate în 2012 și 3 în 2011, precum și de 3 ori 

pentru asistenţa persoanelor (în anul 2011). S-a 

intervenit de 2 ori în anul 2013 pentru alte situaţii de 

urgenţă.  

Se observă că numărul total al intervenţiilor unităţii 

pentru situaţii de urgenţă a scăzut de la 10 intervenţii în 

anul 2011, la 6 în 2012, ajungând la un număr de 2 

intervenţii în 2013.  

 

În anul 2013, în comuna Lunca s-au produs doar 0,2% din 

numărul total de intervenţii de la nivelul judeţului 

Botoșani, în scădere faţă de anul precedent (0,4% din 

totalul intervenţiilor judeţene).  

 

În comuna funcţionează Serviciul Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă Lunca.  

 

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă este o 

structură specializată, cu o dotare specifică care se 

constituie în subordinea consiliului local. Serviciul este, 

destinat să execute activităţi de prevenire, 

monitorizare și gestionare a situaţiilor de urgenţă în 

sectorul de competenţă, asigură coordonarea de 

specialitate a activităţilor de apărare împotriva 

incendiilor și de protecţie civilă. De asemenea, 

îndeplinește atribuţiile de prevenire a riscurilor 

producerii unor situaţii de urgenţă, prin activităţi de 

îndrumare și control, intervine în timp oportun pentru 

limitarea sau înlăturarea consecinţelor situaţiilor de 

urgenţă și efectuează acţiuni de ajutor și salvare a 

oamenilor și a bunurilor materiale în caz de dezastre, în 

cooperare cu celelalte structuri abilitate pentru 

asemenea situaţii. 

 

Serviciul voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Lunca are 

în dotare următoarele echipamente: 

- Autospecială cu apă și spumă - 1800 litri de 

apă, prevăzută cu echipamente de 

descarcerare, scară metalică 30 m, generator 

electric 220 V, turn lumini pentru lucru pe timp 

de noapte. Autospeciala dispune de două linii 

de înaltă presiune de 50 m și doua linii de joasă 

presiune; 

- Încărcător frontal tip WOLA - 3 mc; 

- Autocamion IVECO 22 mc prevăzut cu lamă 

pentru deszăpezire; 

Intervenţii ale unităţii pentru situaţii de urgenţă 
în comuna Lunca 

 
Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Stingerea incendiilor 4 4  

Arderi necontrolate 3 2  

Asistenţa persoanelor 3   

Alte situaţii de urgenţă   2 

Protecţia mediului    

Alte intervenţii    

TOTAL 10 6 2 

Sursă: ISU ”Nicolae Iorga” Botoșanii 
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- Autocamion RENAULT 32 mc pentru 

transportul materialelor; 

- Microbuz FIAT 16+1 pentru transportul 

persoanelor; 

- Alte materiale: costume de protecţie, 

încălţăminte de protecţie, aparate pentru 

protecţia respiraţiei, drujbe, motopompe ape 

curate. 

 

Cazuri de urgenţă asistate de SMURD 
 

În anul 2013 s-a intervenit în 17 cazuri de urgenţă 

asistate de SMURD pe teritoriul comunei Lunca. Dintre 

acestea, 16 cazuri au fost cazuri de asistenţă medicală 

de urgenţă și prim ajutor și doar o intervenţie de prim 

ajutor medical la accidente pe căile de transport.   

 

Transport public 
 

Nu există operatori de transport în comun care să 

deservească locuitorii din comună, singurele trasee 

care leagă centrul administrativ al comunei de 

municipiul reşedinţă de judeţ, fiind realizate de către 

societăţi private de transport persoane din Botoşani. 
 

Consiliului Judeţean Botoșani a hotărât, pentru 

perioada ianuarie 2014 – iulie 2019 un program de 

transport judeţean de persoane prin curse regulate, în 

care este inclusă și comuna Lunca.  
 

În fiecare zi a săptămânii circulă, pe o distanţă de 42 

km, din Botoșani spre Lunca și Zlătunoaia, un mijloc de 

transport în comun. În fiecare zi sunt planificate 2 curse 

ce pleacă din Municipiul Botoșani și ajung în Zlătunoaia. 

Capacitatea de transport a autovehiculului este de 23 

persoane.  

 
Salubrizare 
 

Deșeurile reprezintă părţi ale materiilor prime sau 

materialelor care rămân în urma unui proces tehnologic 

de realizare a unui produs și care nu pot fi utilizate în 

cadrul aceluiași proces tehnologic (deșeuri industriale) 

sau care rezultă din alte activităţi umane, casnice, 

menajere (deșeuri neindustriale).  

 

În prezent, problema gestionării deşeurilor se 

manifestă tot mai acut din cauza creşterii cantităţii şi 

diversităţii acestora, precum şi a impactului lor negativ, 

tot mai pronunţat, asupra mediului înconjurător. 

Depozitarea deşeurilor pe sol fără respectarea unor 

cerinţe minime, evacuarea în cursurile de apă, şi 

arderea necontrolată a acestora reprezintă o serie de 

riscuri majore atât pentru mediul ambiant cât şi pentru 

sănătatea populaţiei. De aceea, se impune o nouă 

abordare a problematicii deşeurilor, plecând de la 

Cazuri de urgenţă asistate de SMURD 
în comuna Lunca 

 
Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Cazuri de asistenţă medicală 
de urgenţă și prim ajutor 

4 23 16 

Cazuri de prin ajutor medical 
la accidente pe căile de 
transport 

 1 1 

TOTAL 4 24 17 

Sursă: ISU ”Nicolae Iorga” Botoșanii 
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necesitatea de a economisi resursele naturale, de a 

reduce costurile de gestionare şi de a găsi soluţii 

eficiente în procesul de diminuare a influenţei negative 

asupra mediului produsă de deşeuri. 

 

Gestionarea deşeurilor cuprinde toate activităţile de 

colectare, transport, tratare, valorificare şi eliminare a 

deşeurilor, inclusiv supravegherea acestor operaţii şi 

îngrijirea zonelor de depozitare după închiderea lor. 

Responsabilitatea pentru activităţile de gestionare 

revine generatorilor de deşeuri. 
 

Potrivit Primăriei Comunei Lunca, în localitate serviciul 

de salubrizare este asigurat de S.C. Rural Serv 

SALUBRIZARE S.R.L., înfiinţat în anul 2010, ce 

deservește și alte comune din împrejurimi.  

 

În vederea asigurării serviciilor de curăţenie, Rural Serv 

SALUBRIZARE deţine 2 autogunoiere de 10 m.c., 1 

încărcător frontal, un camion de 30 m.c. și un container 

autocompactor de 68 m.c. Pe raza localităţilor în care 

desfășoară activităţi, compania are un număr de 80 

platforme, fiecare cu 2 containere de 1,1 m.c. pentru 

deșeuri menajere, 1 container de 1,1 m.c. ce colectează 

deșeuri tip PET, 1 container de 1,1 m.c. pentru carton și 1 

container de 1,1 m.c. pentru deșeuri de sticlă.  
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I.7. Infrastructura şi echiparea teritoriului 

 

 

Infrastructura rutieră 
 

Comuna Lunca este traversată, de la vest la est, de 

drumul judeţean DJ 297 (Suliţa – Todireni), care asigură 

accesibilitatea, la nord, către drumul naţional DN 29D 

(Botoșani – Trușești – Ștefănești), iar la sud, către 

drumul naţional DN 24 C, de la graniţa cu judeţul Iași.  

 

 

Reţeaua de străzi comunale 

 

Accesul către satele componente ale comunei este 

asigurat de drumul comunal DC 40 care leagă centrul 

comunei de satul Zlătunoaia, DC 41 asigură accesul 

către satul Stroiești, iar DC 41A și DC 41B către satul 

Lunca.  
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4,6%

Ponderea locuinţelor din comuna 
Lunca ce beneficiază de alimentare 

cu apă în locuinţă

Sursă: Recensământul Populației și Locuințelor, 2011
calcule proprii

Lungimea drumurilor publice locale din comuna Lunca 

era, potrivit datelor furnizate de Primărie, de 120 km, 

situaţie rămasă constantă în perioada 2009 – 2013. În 

funcţie de tipul de acoperământ, 70 km sunt drumuri 

pietruite, adică 58,3% din lungimea totală, iar 50 km 

sunt drumuri de pământ (41,7%).  

 

Starea drumurilor ce traversează comuna Lunca este 

una satisfăcătoare. 

 

Alimentarea cu apă potabilă  
 

În comuna Lunca nu există reţea de alimentare cu apă 

potabilă a locuinţelor, potrivit datelor furnizate de 

Institutul Naţional de Statistică și de reprezentanţii 

Primăriei Lunca.  

Potrivit Recensământului Populaţiei și Locuinţelor 

efectuat la nivelul României la finele anului 2011, doar 

4,6% dintre locuinţelor existente în comuna Lunca 

beneficiază de apă în locuinţă, proporţie mult mai 

scăzută comparativ cu media locuinţelor din mediul 

rural botoșănean (12,8%), dar mai ales faţă de media 

întregului judeţ (38,7%).  

 

Pe teritoriul comunei Lunca există două fântâni de 

mare adâncime: prima dintre ele, săpată la 245 m este 

cu apă sărată, iar cea de-a doua, cu apă potabilă, la 55 

m adâncime.  

 

 

Canalizarea şi epurarea apelor uzate 
 

În comuna Lunca nu există reţea de canalizare, potrivit 

datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică și 

de reprezentanţii Primăriei Lunca.  

 

Numărul locuinţelor care au instalaţie de canalizare (la 

o reţea publică, la un sistem propriu sau în altă situaţie) 

în comuna Lunca, potrivit Recensământului Populaţiei 

și Locuinţelor din România în 2011, este de 87 locuinţe, 

adică doar 4,5% din totalitatea acestora.  

 

Gradul de racordare a locuinţelor comunei la reţeaua 

de canalizare este, și în acest caz, mult mai scăzut faţă 

de media rurală (11,5% dintre locuinţele convenţionale 

din mediul rural sunt racordate la canalizare), dar și faţă 

de cea din întregul judeţ (37,3% dintre locuinţele din 

judeţul Botoșani sunt racordate la canalizare). 
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98,2%

Ponderea locuinţelor din comuna 
Lunca ce beneficiază de instalaţie 

electrică

Sursă: Recensământul Populației și Locuințelor, 2011
calcule proprii

4,5%

Ponderea locuinţelor din comuna 
Lunca ce beneficiază de instalaţie de 

canalizare în locuinţă

Sursă: Recensământul Populației și Locuințelor, 2011
calcule proprii

Reţea de gaze naturale și agent termic 

 

Datele oficiale provenite de la Institutul Naţional de 

Statistică, dar și de la Primăria comunei Lunca arată că 

la nivelul localităţii nu sunt furnizate gaze naturale.  

 

Încălzirea locuinţelor se face, preponderent, cu 

combustibil solid, de tipul lemnelor, a paielor sau a 

cocenilor.  

 

Instalaţie electrică și reţea de iluminat public 

 

98,2% dintre locuinţele comunei Lunca beneficiază de 

instalaţie electrică, conform datelor preliminare ale 

Recensământului Populaţiei și Locuinţelor din anul 2011. 

Doar în privinţa acestui indicator se remarcă o valoare 

superioară înregistrată la nivelul comunei faţă de media 

rurală (94,2%) și cea judeţeană (95,3%). 

 

În evidenţele Primăriei Lunca, apar racordate la reţeaua 

de energie electrică un număr de 4.240 persoane, în 

anul 2013, mai multe cu 0,2% decât în 2009 și 2010 și în 

creștere cu 0,1% faţă de anii 2011 și 2012.  

 

Reţeaua de iluminat public era întinsă, în anul 2013, pe 

109 km, potrivit datelor furnizate de Primăria comunei 

Lunca. Reţeaua a fost extinsă cu 6 km în cursul anului 

2011, cu încă 2 km în 2012 și 2 km în 2013, ceea ce 

înseamnă o creștere de 9,0% în 2013 faţă de 2009 și 

2010 (100 km).  
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     I.8. Servicii publice 

 

Educaţie 
 

Infrastructura şcolară 

 

Potrivit Inspectoratului Școlar al Judeţului Botoșani, în 

comuna Lunca funcţionează o singură unitate de 

învăţământ cu personalitate juridică, căreia îi sunt 

arondate alte unităţi.  

 

Astfel, la nivelul localităţii, Școala Gimnazială Nr. 1 

Lunca (cu învăţământ primar și gimnazial) deţine 

personalitate juridică (este unitate coordonatoare). 

Acesteia îi sunt arondate următoarele instituţii de 

învăţământ: 

- Grădiniţa cu Program Normal”Prichindelul” 

Lunca; 

- Școala Primară ”Andrei Popovici Bâznoșanu” 

Lunca (învăţământ preșcolar și primar);

 

 

 

- Grădiniţa cu Program Normal “Voiniceii” 

Zlătunoaia; 

- Școala Primară ”Paisie Olaru” Stroiești 

(învăţământ preșcolar și primar); 

- Școala Gimnazială Nr. 2 Zlătunoaia (învăţământ 

primar și gimnazial).  

 

În școala din Lunca, există clase cu predare simultană, 

în timp ce în școala din Zlătunoaia, tipul de predare este 

unul normal – neexistând clase cu predare simultană.  

 

Școala Gimnazială Nr. 1 din Lunca este arondată, în anul 

școlar 2012 – 2013, Cercului Metodic Fizică Gimnaziu 

Botoșani, potrivit Inspectoratului Școlar al Judeţului 

Botoșani.  
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Potrivit aprecierii reprezentanţilor Primăriei Comunei 

Lunca, starea unităţilor educaţionale din localitate este 

una relativ bună. Doar o parte din unităţile de 

învăţământ de pe raza localităţii sunt dotate cu un 

sistem centralizat de încălzire.  

 

Populaţia școlară  

 

Populaţia școlară a comunei Lunca era formată, în anul 

2013, din 535 persoane, potrivit datelor furnizate de 

Institutul Naţional de Statistică. 

 

Populaţia înscrisă în învăţământul din localitate 

reprezintă 0,7% din efectivul populaţiei școlare de la 

nivel judeţean și 1,4% din cel al mediului rural 

botoșănean.  

Raportat la populaţia școlară înregistrată în anul 2007, 

în 2013 s-a înregistrat o creștere cu 5,3%. Pe de altă 

parte, se observă o scădere cu 4,1% faţă de anul 2011. La 

nivelul întregului judeţ, cât și la nivelul rural al acestuia, 

s-au înregistrat scăderi ale populaţiei școlare. Astfel, 

comparativ cu efectivul populaţiei școlare înregistrate 

în 2007, în 2013 se produs o diminuare cu 8,6% a celei 

din întregul judeţ, respectiv de 8,2% în mediul rural 

botoșănean. 

 

Pe niveluri de instruire, 106 copii sunt la grădiniţă, 248 

sunt înscriși în ciclul primar de învăţământ, iar 181 în cel 

gimnazial.  
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Personalul didactic 

 

În anul 2013 predau, la școala din localitate, 32 de cadre 

didactice, conform datelor provenite de la Institutul 

Naţional de Statistică. Efectivul de cadre didactice 

înregistrat este același cu cel din 2007, dar în creștere 

cu încă 4 profesori faţă de anul 2012.  

Pe niveluri educaţionale, 5 cadre didactice predau 

copiilor de la grădiniţă, 12 sunt învăţători în sectorul 

primar de învăţământ, iar 15 sunt profesori în sectorul 

gimnazial.  

 

În unităţile şcolare din comună nu există pedagogi, 

asistenţi sociali, informaticieni, laboranţi, 

documentarişti, maiştri, antrenori.  

 

Infrastructura școlară 

 

Infrastructura școlară din comună înregistrată în anul 

2013 este mai puţin dezvoltată comparativ cu cea de 

anul precedent: astfel, dacă în anul 2012 era formată 

dintr-un număr de 30 săli de clasă și cabinete școlare, 3 

laboratoare școlare, 1 atelier, 2 terenuri de sport și 41 

de PC-uri, în 2013 a ajuns la 20 săli de clasă și cabinete 

școlare, 1 laborator și 41 PC-uri, potrivit Institutului 

Naţional de Statistică.  

 

Suficienţa infrastructurii educaţionale nu este însă 

reflectată de numărul brut al sălilor de clasă, 

laboratoarelor sau altor astfel de categorii, ci de 

raportarea populaţiei şcolare la aceste elemente de 

infrastructură şcolară. 

 

Astfel, la o sală de clasă revin 21,5 elevi, valoare 

inferioară celei din întreg judeţul Botoșani (24,3 elevi/ 

sală de clasă), dar superioară celei din mediul rural 

(20,2 elevi/ sală de clasă). Scăderea cu 2 unităţi a 

numărului de laboratoare din comună a făcut ca la 

nivelul anului 2013 numărul de elevi raportat la 

laboratoare să fie superior valorii medii judeţene și celei 

rurale.  

 

În privinţa numărului de ateliere școlare și al terenurilor 

de sport nu există date disponibile la Institutul Naţional 

de Statistică pentru anul 2013, dar în 2012 se observă un 

grad mai ridicat de confort al elevilor din comună 

comparativ cu celelalte două medii în privinţa 

indicatorilor infrastructurii școlare. 
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Comparativ cu cele două nivele – judeţean total și rural 

– nu se poate vorbi de supraaglomerare nici în privinţa 

numărului de elevi ce folosesc același PC, raporturile 

locale de 10,5 elevi/PC în 2013 și 13,6 elevi/PC în 2012 

fiind mai mici decât cele din judeţ (11,7 elevi/PC în 2013 

și 11,8 elevi/PC în 2012), dar și decât cele din satele și 

comunele botoșănene (10,7 elevi/PC în 2013 și 11,1 elevi/ 

PC în 2012). 

 

Pe de altă parte, cadrele didactice din localitate sunt 

nevoite să asigure educaţie necesară unui număr mai 

mare de elevi comparativ cu nivelul judeţean total și cel 

caracteristic mediului rural, pe toate cele trei nivele de 

instruire întâlnite în comună, cu excepţia nivelului 

gimnazial din 2013. Astfel, un profesor din Lunca predă, 

în medie, unui număr mediu de 16,7 elevi, în timp ce un 

profesor din judeţ predă la 15,2 elevi, iar altul din satele 

și comunele botoșănene – la 15,3 elevi. Cele mai 

solicitate, din acest punct de vedere, sunt cadrele 

didactice din învăţământul preșcolar și primar, care au 

în grijă aproximativ 21 copii, respectiv 21 elevi.  

 

Absolvenţi 

 

Numărul absolvenţilor ciclului primar și gimnazial din 

comuna Lunca era, în anul 2012, de 36 persoane, mai 

mare decât în anul precedent (29 persoane), potrivit 

datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică. La 

nivelul localităţii, numărul de absolvenţi de învăţământ 

primar și gimnazial reprezintă 0,4% din totalul judeţean 

și 1,1% din efectivul celor din mediul rural botoșănean. 

 
 

Infrastructura școlară și numărul de elevi ce revin fiecărui cadru didactic,  
în perioada 2012 – 2013 

 

 Judeţul Botoșani - 
total 

Judeţul Botoșani - 
rural 

Comuna Lunca 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 
Număr elevi pe săli de clasă și cabinete școlare 24,3 23,5 21,0 20,2 18,6 21,5 

Număr elevi pe laboratoare școlare 217,4 212,2 247,9 246,6 186,0 429,0 

Număr elevi la ateliere școlare 697,60 706,4 1.024,7 970,4 558,0 : 

Număr elevi la terenuri de sport 675,4 698,4 602,8 601,6 279,0 : 

Număr elevi la PC-uri 11,8 11,7 11,1 10,7 13,6 10,5 

Număr elevi la cadre didactice - total 16,1 15,2 16,3 15,3 19,9 16,7 

Număr elevi la cadre didactice - nivel preșcolar 18,2 17,5 20,4 19,7 22,4 21,2 

Număr elevi la cadre didactice - nivel primar 18,7 10,0 17,8 17,1 21,3 20,7 

Număr elevi la cadre didactice – nivel gimnazial 13,6 7,6 13,3 12,4 17,4 12,1 

 : lipsă date                                                                                                                                                                                                                     Sursă: INS; Calcule proprii 
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Sănătate 
 

Unităţi sanitare 

 

Sistemul de sănătate din comuna Lunca este deficitar, 

slaba dotare cu echipamente medicale și personal 

medico – sanitar corespunzător are consecinţe asupra 

gradului de sănătate al populaţiei.  

 

În anul 2013, potrivit Institutului Naţional de Statistică, 

existau 2 cabinete medicale de familie, insuficiente însă 

nevoilor populaţiei. Din 2011 a fost înfiinţat și un cabinet 

stomatologic, care stă la dispoziţia locuitorilor 

comunei, aceștia nemaifiind nevoiţi să se meargă în 

localităţile învecinate.  

 

Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de 

Statistică pentru anul 2013, în comună funcţionează 2 

farmacii și un punct farmaceutic 

 

Personalul medico-sanitar 

 

Personalul medico-sanitar care deservește locuitorii 

comunei este alcătuit dintr-un număr de 2 medici de 

familie, 1 stomatolog, 1 farmacist și 5 cadre medicale 

medii.  

 

Deficitul de personal al sistemului sanitar din comuna 

Lunca se poate observa și prin comparaţie cu nivelul 

judeţean. Numărul de persoane ce revine unui medic 

stomatolog din comună (4.328,0 locuitori/ medic 

stomatolog) este mai mare comparativ cu nivelul 

judeţean (3.287,6 locuitori/ medic stomatolog), dar 

mult mai mic comparativ cu mediul rural al judeţului 

(13.467,8 locuitori/ medic stomatolog), deoarece există 

localităţi care nu au medici stomatologi, determinând 

creșterea procentului. 

 

O situaţie asemănătoare se înregistrează și în privinţa 

numărului de farmaciști. Astfel, în comună revin 4.328 

locuitori la un singur farmacist.  

 

Un medic de familie din Lunca are, în medie, 2.164 

pacienţi, mai puţini decât în întregul judeţ (2.474,9) și 

decât în mediul rural botoșănean (2.638,0).  

 

Numărul de locuitori ce revine personalului medico-sanitar în perioada 2012 - 2013 

 Judeţul Botoșani - 
total 

Judeţul Botoșani - 
rural 

Comuna Lunca 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 
Număr locuitori la un medic de familie 2.430,9 2.474,9 2.762,5 2.638,0 2.181,0 2.164,0 

Număr locuitori la un medic stomatolog 3.429,6 3.287,6 15.112,4 13.467,8 4.362,0 4.328,0 

Număr locuitori la un farmacist  3.073,3 2.917,5 10.276,4 9.477,4 4.362,0 4.328,0 

Număr locuitori la un cadru medical mediu  176,1 196,6 823,4 814,9 872,4 865,6 

Sursă: INS; Calcule proprii 
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În ceea ce privește numărul de cadre medicale medii ce 

se pot ocupa de un pacient, se observă că fiecărui 

cadru medical mediu din comuna Lunca îi revin 865,6 

persoane, valoare mult mai mare decât media 

judeţeană de 196,6 locuitori/personal medical mediu, 

dar și comparativ cu valoarea medie rurală (814,9 

locuitori/personal medical mediu).  

 

 

Servicii sociale 
 

Asistenţa socială presupune un ansamblu complex de 

măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor 

sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea 

prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, 

vulnerabilitate sau dependenţă, pentru prevenirea 

marginalizării şi excluderii sociale, în vederea 

promovării incluziunii sociale având ca scop creşterea 

calităţii vieţii. 

 

În judeţul Botoșani funcţionează Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Botoșani, 

serviciu ce vizează asigurarea măsurilor de asistenţă 

socială pentru protecţia copilului, a familiei, 

persoanelor singure, a celor vârstnice, a celor cu 

handicap sau a oricăror persoane aflate în dificultate.  

 

La 1 octombrie 2014, în serviciile DGASPC Botoșani se 

aflau 1.373 copii, iar în centrele de plasament ale OPA, 

145 copii. Numărul vârstnicilor/ persoanelor cu 

handicap instituţionalizate în centre era de 406 

persoane.  

 

Din sistemul rezidenţial au plecat, în anul 2012, 90 de 

copii, în timp ce alţi 73 copii au venit în unităţile 

rezidenţiale.  

 

La nivelul Primăriei Comunei Lunca este organizat un 

Compartiment de Asistenţă socială, de care se ocupă 2 

persoane, una dintre ele fiind personal contractual.  

 

Asistenţă socială 

 

O categorie importantă de persoane asistate social 

este reprezentată de familiile care beneficiază de 

venitul minim garantat (VMG). Potrivit Agenţiei 

Judeţene pentru Plăţi și Inspecţie Socială Botoșani, în 

anul 2013 au beneficiat de VMG un număr mediu de 20 

familii din comuna Lunca, adică 31 persoane. 

Comparativ cu anul precedent, numărul de familii a 

crescut cu 2, iar cel al persoanelor cu 6. Raportat la 

efectivul judeţean al numărului de familii beneficiare de 

VMG, în comuna Lunca se găseau, în 2013, 0,6% dintre 

familii și 0,4% din numărul persoanelor. 

 

Aceeași sursă oficială de date a relatat că în Lunca erau 

în anul 2013, în medie, 71 familii ce beneficiau de ajutor 

pentru încălzirea locuinţei (energie termică, gaze 

naturale, energie electrică sau lemne și cărbuni), adică 

180 persoane. Comparativ cu anul 2012, se observă o 

scădere cu 69,8% a numărului de familii și cu 67,6% a 

persoanelor beneficiare de acest ajutor. Raportat la 

efectivul total al beneficiarilor din judeţul Botoșani, în 
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2013, erau doar 0,4% familii beneficiare, în timp ce în 

2012 proporţia ajungea la 1,1%.  

 

Potrivit datelor furnizate de Primăria Comunei Lunca, în 

anul 2013 erau înregistraţi 3 copii care beneficiau de o 

măsură de protecţie specială, de plasament familial. 

Numărul acestora nu a fluctuat foarte mult, în 2010 

fiind înregistraţi 4 copii, iar în 2011, 5 copii.  

 

Tot în anul 2013 erau înregistraţi 12 copii aflaţi în 

plasament la asistenţi maternali, în scădere cu 20% faţă 

de anii 2009 și 2010 și cu 7,7% mai puţini copii decât în 

2011.  

 

Familii cu copii aflaţi în centre de plasament. 9 familii 

din comuna Lunca aveau, în 2013, copii aflaţi în centre 

de plasament. Numărul acestora s-a situat pe un trend 

descendent, fiind mai mic cu 25,0% faţă de valorile din 

2009 și 2010 și cu 10,0% mai mic decât în 2011.  

 

Familii cu copii aflaţi în școli speciale. În școli speciale 

învăţau, în anul 2013, potrivit datelor furnizate de 

reprezentanţii Primăriei Lunca, copiii a 5 familii. Și în 

privinţa acestora se observă o scădere faţă de perioada 

anterioară. Astfel, dacă în 2009 existau 9 astfel de 

familii, 7 în 2010 și iarăși 9 în 11, s-a ajuns la 6 familii în 

anul 2012 și 5 în 2013.  

 

Minori care au săvârșit fapte antisociale. Primăria 

Lunca a înregistrat, în anul 2013, un singur minor care a 

săvârșit fapte antisociale. Un singur minor a fost 

înregistrat și în 2009 și 2010, iar 2 în 2011 și 2012.  

 

Persoane cu handicap grav. În anul 2013 erau 

înregistrate, în comuna Lunca, 19 persoane cu handicap 

grav. În perioada 2009 – 2013, efectivul acestora a 

fluctuat continuu: de la 19 persoane în 2009, la 18 în 

2010, s-a revenit la 19 în 2011, apoi a crescut la 21 

persoane în 2012 și iar la 19 în anul 2013.  

 

Numărul persoanelor cu handicap accentuat și mediu 

din comuna Lunca se ridică la 68 persoane. Numărul 

acestora a înregistrat o creștere în ultimii ani, efectivul 

din 2013 fiind aproape dublu faţă de cel din 2009 (36 

persoane) și cu 15,3% mai mare decât în anul 2012.   

 

 

Cultură 
 
Comuna Lunca este depozitara unor valori ale artei şi 

meşteşugurilor tradiţionale. Aceste valori nu sunt 

identificate în totalitate şi nici promovate 

corespunzător. Obiceiurile tradiţionale sunt păstrate, 

se desfăşoară şi sunt transmise din generaţie în 

generaţie, cu referire la momente din viaţă, sărbători 

religioase, etc. 
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Muzee 

 

Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de 

Statistică, în comuna Lunca nu există muzee.  

 

Biblioteci 

 

Accesul la educaţie și cultură a locuitorilor comunei 

Lunca este asigurat și de bibliotecile existente la nivel 

local. 

 

Potrivit Institutul Naţional de Statistică, în localitate 

funcţionau, la nivelul anului 2013, 4 biblioteci, una 

dintre ele fiind publică, de tip enciclopedic, pusă la 

dispoziţia întregii comunităţi, iar celelalte trei sunt 

biblioteci școlare. Faţă de anul 2012, în 2013 s-a mai 

deschis o bibliotecă la nivel local. 

 

Numărul de volume existente în bibliotecile comunei, 

în anul 2013, era de 30.174 bucăţi, reprezentând 1,0% din 

totalitatea celor din judeţul Botoșani. Între localităţile 

rurale ale judeţului, într-un top descendent ce privește 

volumele existente în biblioteci, comuna Lunca se 

găsește în prima treime, fiind pe poziţia a 13-a.  

 

Comparativ cu anul precedent, în 2013, numărul de 

volume existente în comuna Lunca a crescut cu 19,2%.  

 

Volume eliberate. În cursul anului 2013 au fost 

eliberate, din bibliotecile comunei, un număr de 8.160 

volume, în creștere cu 197,5% faţă de anul precedent.  

 

Numărul de volume eliberate în comuna Lunca 

reprezintă 0,6% din numărul celor din judeţul Botoșani 

și 2,1% din cele existente în comunele botoșănene.  

 

Numărul cititorilor activi înregistraţi în anul 2013 în 

comună este redus, de numai 471 persoane, 

reprezentând 10,9% din populaţia stabilă a localităţii. Cu 

toate acestea, în anul 2012 ponderea cititorilor era de 

numai 9,1% din populaţia totală. 

 

În bibliotecile din comună este angajată o singură 

persoană, potrivit datelor furnizate de Institutul 

Naţional de Statistică pentru anul 2013.  

 

Lăcașuri de cult 

 

În comuna Lunca se găsesc 5 biserici creștin – 

ortodoxe, ce aparţin de Protopopiatul Botoșani și o 

biserică penticostală.  

 

Cele 5 parohii ale comunei sunt: 

- Parohia Lunca, cu hramul ”Sfântului Mare 

Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir”; 

Activitatea bibliotecilor din comuna Lunca,  
în anul 2013 

Indicator Număr 

Biblioteci - total 4 

Biblioteci publice 1 

Volume existente 30.174 

Cititori activi 471 

Volume eliberate 2.743 

Personalul angajat 1 

   Sursa: INS 
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- Parohia din Stroiești, cu hramul ”Soborul 

Sfinţilor Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor 

cereștilor puteri”; 

- Parohia din fostul sat Bâznoasa, construită în 

jurul anului 1886, cu hramul ”Sfântul Mare 

Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruinţă”; 

- Parohia Zlătunoaia, cu hramul ”Soborul 

Sfinţilor Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor 

cereștilor puteri”; 

- Parohia din fostul sat Stănești, ce are ca 

hramuri ”Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, 

Izvorâtorul de mir” și ”Sfântul Ierarh Nicolae, 

Arhiepiscopul de Mira Lichiei”. 

 

 

Valori şi personalităţi locale 

 

Andrei Popovici-Bâznoşanu se naște în anul 1876 în 

fostul sat Bâznoasa al comunei Lunca. Este un cunoscut 

zoolog român, fondator al primei staţiuni de cercetări 

biologice din România – Staţiunea Zoologică Sinaia, în 

1922.  

 

Acesta a fost unul dintre cei care au pus bazele unei 

legislaţii de protecţie a naturii, alături de Emil Racoviţă, 

Emil Pop, Alexandru Borza ș.a. A adus o contribuţie 

însemnată la cunoașterea insectelor din România 

(”Albinele de trestie”), dar și la realizarea ”Atlasului de 

zoologie descriptivă”. 

 

În timpul în care a fost profesor la Catedra de zoologie 

a Facultăţii de Știinţe București, Andrei Popovici-

Bâznoșanu a efectuat numeroase studii referitoare la 

nevertebrate, nanismul și gigantismul anumitor specii 

de albine sălbatice, autofecundaţia melcului de apă; 

totodată, a fost unul dintre cei mai mari specialiști în 

problema homocromiei (formă de adaptare a unui 

animal la mediul în care trăiește, prin potrivirea de 

culoare și formă). Moare în 1969, la vârsta de 93 de ani.  

 

În anul 2005 a fost dezvelit bustul cunoscutului zoolog 

din curtea școlii ce îi poartă numele din fostul sat 

Bâznoasa.  

 

 

George Damian se naște la 24 martie 1927, în satul 

Zlătunoaia din comuna Lunca. A fost poet și publicist, 

absolvent al Facultăţii de Drept, Universitatea 

București. 

 

Debutul cu poezii l-a făcut la vârsta de 23 ani, în revista 

”Iașul nou”; a colaborat, mai apoi, cu multiple reviste 

cunoscute ale vremii: ”Convorbiri literare”, ”Bucovina 

literară”, ”Luceafărul”, ”România literară” etc.  

 

Dintre operele poetului, cele mai de seamă sunt: 

”Noaptea de graţie”, ”Pădurea românească”, ”Ospăţul 

rechinilor”, ”Târziu în decembrie” etc, ce sunt cuprinse 

în volumul colectiv ”Peisaj sucevean”, apărut în 1967. 

Poetul moare la vârsta de 71 ani, la Suceava.  

 

 

Marele duhovnic Paisie Olaru s-a născut în satul 

Stroiești din comuna Lunca, la 20 iunie 1897, fiind cel 

mai mic dintr-o familie cu 5 fraţi. În viaţa monahală a 



 

Analiza situaţiei existente  | 63 

intrat la 24 ani, la Schitul Cozancea, iar la 50 ani este 

hirotonit preot și s-a retras la Mănăstirea Sihăstria, 

unde își găsește și sfârșitul, la 18 octombrie 1990.  

 

După el nu au rămas scrierile sale, ci o mulţime de 

sfaturi, relatări, cuvinte, publicare mai apoi de alţi sfinţi 

părinţi.  

 

 

”Profesoara de vorbire” Viorica Vatamanu este actriţă, 

cadru universitar la Universitatea de Teatru și 

Cinematografie din București, unde predă Vorbirea 

scenică. A realizat și interpretat numeroase spectacole 

de tip on eman show. De asemenea, a jucat în filme și 

spectacole de teatru remarcabile (”Rochie albă de 

dantelă”, ”Jack Spintecătorul”,Romeo și Julieta”, ”O 

noapte furtunoasă” etc).  

 

Cu toate că s-a născut în comuna Suliţa, actriţa a trăit în 

comuna Lunca.  

 

 

Remarcaţi și dincolo de limitele comunei sunt și fraţii 

Valeriu și Constantin Iftime. Dacă primul este un 

cunoscut om de afaceri, cel de-al doilea este poet.  

 

Chiar în acest an, Constantin Iftime și-a lansat o carte 

de poezii despre satul în care și-a trăit copilăria. 

Volumul ”Zlătunoaia pentru toţi” a surprins scene ale 

vieţii sătești: imaginea satului de altădată, portul 

popular și simbolul omului simplu.  

 

Profesor de desen, inginer proiectant și jurnalist, 

Constantin Iftime s-a născut pe 15 iunie 1957 în satul 

Zlătunoaia, unde a urmat și cursurile școlii gimnaziale. 

 

Publică poezie, proză și eseuri. Cele mai importante 

opere ale sale sunt: volumul de poezii ”Vreau altă 

realitate. Artă merg pe mâna ta”, volumul de eseuri 

”Eseul carnivor”, cartea – interviu ”Cu Ion Cristoiu prin 

infernul contemporan” sau volumul de dialoguri 

”Confesiuni violente”.  

 

 

Mihai Anastasiei, născut pe 15 iunie 1946 în satul 

Zlătunoaia, este un apreciat profesor universitar (în 

1995 devine profesor universitar doctor în cadrul 

Facultăţii de Matematică, Universitatea "Alexandru 

Ioan Cuza" din Iaşi., iar din 1996 este Cercetător 

principal I la Institutul de Matematică "O. Mayer" al 

Filialei Iași a Academiei Romane). 

 

În perioada 2000-2002, este Șef de Catedră 

(Geometrie), apoi Cancelar al Facultăţii de Matematică 

(2002 – 2003). Din anul 2003, timp de cinci ani, se află la 

conducerea Facultăţii de Matematică, având funcţia de 

Prodecan, în 2008 fiind desemnat şi Director al 

Departamentului de Știinţe.  

 

În anul 1987 este distins cu Premiul "Gh. Titeica" al 

Academiei Romane. 
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Poeta și traducătoarea Ștefania Hănescu - Ţugui s-a 

născut la 21 septembrie 1966 în comuna Lunca. A 

colaborat cu numeroase reviste literare (”Cronica”, 

”Convorbiri Literare”, ”Vatra” etc), iar începând cu anul 

2006, este membră a Uniunii Scriitorilor din România.  

 

Cele mai importante opere ale sale sunt: ”Veșmântul de 

aer” (2001), „Pulberea trupului de litere” (2002), ”Zbor 

de legănat îngeri” (2003), ”Dumnezeul semnului 

hoinar” (2004), ”Femeia aceasta” (2009) etc.  

 

 

Activităţi / manifestări culturale publice 

 

O bună parte dintre activităţile culturale sunt 

organizate de către Căminele culturale care, cu prilejul 

unor evenimente deosebite din viaţa comunităţii, invită 

ansambluri sau orchestre să prezinte spectacole pentru 

cetăţenii comunei.  

În comună există 3 Cămine culturale, la Lunca, 

Bâznoasa şi Stroieşti, dar acestea se află într-un stadiu 

avansat de uzură şi deteriorare, fiind necesare proiecte 

pentru reabilitare şi dotare cu aparatură modernă. De 

asemenea, există un proiect pentru construirea unui 

Cămin cultural la Zlătunoaia.  

 

Şcolile din comună organizează serbări cu diferite 

ocazii.  

 

Obiceiurile calendaristice și cele legate de viaţa de 

familie sunt o componentă anuală a culturii tradiţionale 

din comuna Lunca. Cele mai renumite sunt cele 

organizate cu prilejul Crăciunului și al Anului Nou.  

 

Repertoriul tradiţional al obiceiurilor cuprinde, pe lângă 

colinde, și o serie de datini, practici, superstiţii, ziceri, 

sfaturi cu originea în credinţe și mituri străvechi sau 

creștine.  

 

În Ajunul Crăciunului, cete de copii cu vârste cuprinse 

între cinci și paisprezece ani merg cu ”Moș Ajunul”. 

 

Cu ocazia Anului Nou se merge cu Plugușorul, 

Semănatul, Banda lui Coroi, Banda lui Paliciuc, Banda lui 

Grigoraș, Capra, Căluţul sau cu Ursul. Ca recuzită, se 

folosesc buhaiuri, instrumente muzicale, tălăngi, 

harapnice etc.  

 

Începând din anul 2008, în localitate este organizat 

Festivalul harbuzului, sub egida Primăriei, cu finanţare 

din bugetul local și sponsorizări, ce adună mii de 

oameni.  

 

Festivalul este cu tradiţie deja. În localitate există 

numeroși cultivatori de harbuz, iar suprafeţele și 

producţiile obţinute de aceștia cresc de la an la an.  

 

De obicei, festivalul se desfășoară în ultima duminică a 

lunii august, în locul numit Valea Pădurii.  

 

La acest eveniment sunt premiate cuplurile din 

localitate care au împlinit 50 ani de căsătorie, au loc 

spectacole de muzică și dansuri populare și, cel mai 

important, sunt organizate concursuri ce au ca scop 
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premierea cetăţeanului localităţii ce a reușit să cultive 

cel mai mare harbuz sau concursul ”harbuz-viteză”, 

desfășurat pe mai multe grupe de vârste.  

 

Ansamblul Folcloric ”Comorile Luncii” a fost înfiinţat în 

anul 2008, având misiunea de a duce mai departe 

tradiţiile și cultura locală. Format din copiii de la școlile 

din comună, ansamblul s-a clasat pe podium la 

majoritatea festivalurilor din ţară la care a participat.  

 

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă au loc în comuna Lunca 

diferite evenimente organizate pentru a promova și 

reînvia tradiţiile populare ale zonei. La aceste 

manifestări participă elevii din școlile și grădiniţele 

comunei, organizaţi în ansambluri locale: ansamblul 

”Mugurașii” de la Grădiniţa Stroiești, ansamblul 

”Mlădiţe” și ”Moștenitorii” de la Școala Lunca.  

 

Aceste ansambluri promovează păstrarea folclorul 

autentic botoșănean, iar costumele populare specifice 

zonei sunt rezultatul măiestriei artiștilor populari.  
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I.9. Mediu 

 
 
Calitatea aerului 
 

Puţin dezvoltată din punct de vedere economic, în 

comuna Lunca, factorii poluanţi ai aerului sunt resimţiţi 

în mică măsură. 

 

Cele 280 ha de pădure ale localităţii reprezintă o sursă 

importantă de oxigen și un factor pozitiv pentru mediul 

înconjurător.  

 

Calitatea aerului din comuna Lunca este determinată 

de transportul poluanţilor pe distanţe lungi datorită 

curenţilor atmosferici. Măsurătorile din judeţul 

Botoșani se înregistrează prin intermediul Staţiei 

Automate de Monitorizare a Calităţii Aerului – de fond 

urban – inclusă în Reţeaua Naţională de Monitorizare a 

Calităţii Aerului. Poluanţii atmosferici sunt monitorizaţi 

 

 

 

și evaluaţi conform Legii 104/2012 privind Calitatea 

Aerului.  

 

Potrivit Raportului privind starea factorilor de mediu 

din judeţul Botoșani din anul 2013, cele mai periculoase 

substanţe ce pot cauza poluarea aerului ambiant sunt 

dioxidul de sulf și dioxidul de azot. În cazul dioxidului 

de azot nu s-au efectuat măsurători continue, staţia de 

monitorizare fiind defectă. În cazul dioxidului de sulf, 

valorile înregistrate au fost cu mult sub limita orară, dar 

și sub cea zilnică. Nici în anul precedent, 2012, 

cantităţile au fost reduse la nivelul localităţii, sub 

limitele prevăzute de directiva Uniunii Europene.  

 

La nivelul judeţului Botoșani, în anul 2012, aerul a fost 

poluat cu emisii de oxizi de sulf, rezultate din arderi – 
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mai ales pentru încălzirea comercială și instituţională și 

pentru încălzirea rezidenţială și prepararea hranei.  

 

Cantitatea de SOx rezultată în anul 2013 a fost mult mai 

mare decât în anul precedent. Astfel, de la 21,71 Mg în 

2012 s-a ajuns la 115,603 în 2013, creșterea de peste 80% 

datorându-se includerii în inventar a unui număr mai 

mare de primării (10 primării în 2012 și 42 în 2013).  

 

95% din emisiile anuale de SOx produse în judeţ au 

rezultat din arderile pentru încălzirea rezidenţială și 

preparare a hranei.  

 

Oxizii de azot sunt responsabili pentru formarea 

smogului, a ploilor acide, a deteriorării calităţii apei, a 

efectului de seră, pentru reducerea vizibilităţii din 

zonele urbane etc.  

 

Oxizii de azot produși în judeţul Botoșani în anul 2013 

sunt cauzaţi, în proporţie de 68% de traficul rutier, în 

proporţie de 24% de încălzirea rezidenţială și 

prepararea hranei, 7% de arderile produse de încălzirea 

comercială și instituţională, iar 1% prin arderile din 

industria fabricării alimentelor și a băuturilor.  

 

Emisiile totale de NOx din 2013 au ajuns la 1.335,5 Mg, 

mai puţine cu aproximativ 53% faţă de anul precedent.  

 

Oxizii de azot pot afecta sistemul respirator și cel 

imunitar al populaţiei, însă în urma măsurătorilor 

efectuate, în cursul anului 2012 nu s-au produs depășiri 

ale valorii limită orară pentru protecţia sănătăţii. 

 

Dejecţiile rezultate în urma creșterii animalelor și 

îngrășămintele chimice azotate utilizate în cultura 

plantelor sunt cele ce determină emisiile de amoniac 

din atmosferă. 

 

69% din cantitatea de NH3 din judeţul Botoșani a 

rezultat din agricultură (dejecţii pui de carne), 15% din 

arderile rezidenţiale pentru încălzire și prepararea 

hranei, 9% din transportul rutier, 6% din dejecţiile 

găinilor de ouă, iar 1% în urma deșeurilor din crematorii. 

 

Activităţile care implică utilizarea solvenţilor organici 

(degresare solvenţi, service auto, vopsitorii), precum și 

depozitarea deșeurilor menajere sunt cauzele ce 

determină apariţia compușilor organici volatili 

nemetanici (NMVOC). 

 

Emisiile totale rezultate în anul 2013 au fost de 3.743,1 

Mg, de 2,4 ori mai crescute comparativ cu anul 

precedent, cauza fiind inventarierea unui număr mai 

mare de primării (de la 10 primării în 2012, la 42 primării 

în 2013). 83% din cantitatea de emisii au rezultat din 

arderile produse la încălzirea rezidenţială și prepararea 

hranei, 8% din transportul rutier, iar 7% în urma arderilor 

pentru încălzirea comercială și instituţională.  

 

Emisiile produse de metalele grele, cadmiu și mercur, 

au rezultat, în special, din procese de producţie 

industriale și din traficul rutier. Atât emisiilde de 

mercur, cât și cele de cadmiu au scăzut în 2013 faţă de 

anul precedent.  
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Emisiile de plumb au crescut datorită includerii în 

inventar a unui număr mai ridicat de primării, cauza 

principală la nivelul judeţului fiind arderile – pentru 

încălzire rezidenţială și prepararea hranei (87%).  

 

Modificarea proprietăţilor fizico – chimice ale aerului 

duce la apariţia poluării, cu consecinţe periculoase 

asupra mediului, a omului, animalelor etc. 

 

Indicele general de calitate a aerului a fost măsurat 

doar în anul 2013, calificativele primite fiind de 

”excelent”, ”bun” și ”mediu”. Doar în privinţa 

pulberilor în suspensie s-a înregistrat calificativul ”rău”, 

la nivel judeţean.  

 

Per ansamblu, valorile înregistrate de Staţia automată 

în privinţa poluanţilor monitorizaţi în anul 2013 nu au 

avut fluctuaţii semnificative, calitatea aerului fiind una 

foarte bună.  

 

În anul 2013 nu s-au produs poluări accidentale care să 

afecteze factorii de mediu și cetăţenii din judeţ. În vara 

anului 2012 a avut loc o singură poluare accidentală, 

când au apărut 4 focare de autoaprindere la depozitul 

de deșeuri din municipiul Botoșani, din cauza 

temperaturilor ridicate și a lipsei aeratoarelor.  

 

Calitatea apei 
 

Comuna Lunca face parte din bazinul hidrografic al 

Prutului, subbazinul Jijia. Comuna este străbătută de 

pâraiele Sitna, Cozancea și Zlătunoaia, care se varsă în 

Jijia.  

 

Un pericol pentru cele trei pâraie îl constituie 

depozitarea, de către micii fermieri, a gunoiului de 

grajd pe malurile acestora, putând ajunge, astfel, foarte 

ușor în ape.  

 

Comuna Lunca este străbătută de râul Sitna, ce face 

parte din bazinul hidrografic al Prutului. În anul 2013, 

din punct de vedere al nitraţilor, al fosfaţilor, al 

oxigenului dizolvat și al nutrienţilor, calitatea apei din 

râul Sitna era una moderată.  

 

În ceea ce privește gradul de acoperire al terenului din 

zona corpului de apă subterană, în lunca râului Sitna, 

aluviunile sunt constituite din nisipuri, pot oferi debite 

de 2 l/s pentru denivelări de 2.5 m.  

 

Râul Sitna a fost poluat în cursul anului 2013 cu materii 

în suspensie, substanţe organice și nutrienţi, poluantul 

fiind reprezentat de S.C. NOVA APA SERV S.A. 

Botoșani, ce se ocupă de gospodărirea comunală.  

 

În cursul anului 2013, pe teritoriul judeţului Botoșani nu 

s-au produs poluări accidentale majore ale apei.  
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Alunecări 
de teren 
în valuri

15,3%

Suprafaţa afectată de alunecări de 
teren a comunei Lunca, în 2012

Sursă: APM, calcule proprii

Calitatea solului 
 

Solul, resursa neregenerabilă cu funcţii vitale pentru 

omenire, s-a format în urma unui proces complex și 

reflectă efectul factorilor pedogenetici, atât naturali, 

cât și antropici.  

 

În ceea ce privește fertilitatea solului din judeţul 

Botoșani, se observă că terenurile arabile sunt 

încadrate, cu preponderenţă în clasele II și III de 

calitate, iar pășunile, fâneţele, viile și livezile – în clasa a 

III-a de calitate.  

 

În comună nu există agenţi economici care să creeze 

riscul poluării solului. Totuși, depozitarea neadecvată a 

deșeurilor pe sol, fără respectarea cerinţelor minime și 

îngroparea animalelor moarte reprezintă surse de 

poluare.  

 

Judeţul Botoșani este unul dintre judeţele României în 

care pădurea ocupă o suprafaţă redusă, sub media 

naţională. Din acest motiv, se încearcă împădurirea 

terenurilor degradate, a suprafeţelor parcurse cu tăieri 

de regenerare, a substituirilor și refacerilor de arborete 

slab productive, a poienilor și a golurilor neregenerate. 

În anul 2013 s-au efectuat lucrări de regenerare pe 179 

ha de păduri, 62,6% din suprafaţă fiind cu regenerări 

naturale, iar restul de 37,4% - plantări cu specii de 

foioase.  

 

Comuna Lunca este inclusă în Lista Zonelor 

Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice, având o 

calitate a solului ce a obţinut o notă mai mică de 28.   

 

Potrivit Raportului privind starea mediului pe anul 2013, 

în judeţul Botoşani nu s-au produs poluări accidentale 

sau accidente majore de mediu care să conducă la 

contaminarea solului. 

 

Riscuri naturale 
 

Suprafaţa comunei Lunca era afectată, în anul 2012, de 

alunecări de teren, potrivit Agenţiei pentru Protecţia 

Mediului Botoșani. 

 

O suprafaţă de 1.014,06 ha este afectată de alunecări, 
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reprezentând 15,3% din fondul funciar total al comunei. 

Dintre tipurile de alunecări, în Lunca se întâlnesc doar 

cele în valuri.  

 

Gospodărirea deșeurilor 
 

Deșeurile sunt o sursă de poluare, dar, în același timp, 

pot constitui o sursă de materii prime secundare sau de 

energie.  

 

Gestionarea deșeurilor se referă la modul în care 

deșeurile sunt generate, colectate, transportate, 

valorificate, reciclate, stocate și eliminate.  

 

La nivelul comunei Lunca sunt generate deșeuri 

municipale (totalitatea deşeurilor menajere şi similare 

acestora generate din gospodării, instituţii, unităţi 

comerciale şi de la operatori economici, deşeuri 

stradale colectate din spaţii publice, străzi, parcuri, 

spaţii verzi, la care se adaugă şi deşeuri din construcţii 

şi demolări rezultate din amenajări interioare ale 

locuinţelor colectate de operatorii de salubritate).  

 

S.C. Rural Serv SALUBRIZARE asigură curăţenia din 

comuna Lunca, fiind înfiinţat în anul 2010, în urma 

implementării proiectului ”Sistem integrat de 

management a deșeurilor în opt comune din judeţul 

Botoșani”.  
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     I.9. Capacitate administrativă 

 

Administraţia publică 
 

Comuna Lunca este unitate administrativ-teritorială 

construită ca persoană juridică de drept public, având 

patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină 

(conform prevederilor Legii 215/2001 a administraţiei 

publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare). 

 

Consiliul Local reprezintă autoritatea legislativă a 

comunei, are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în 

toate problemele de interes local, cu excepţia celor 

care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi 

ale administraţiei publice locale sau centrale. 
 

Componenţa Consiliului Local este stabilită prin vot 

public universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în 

condiţiile stabilite de legea pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale.  

 

 

 

Consiliul Local al comunei Lunca este format din 13 

consilieri locali aleşi, numărul acestora fiind stabilit prin 

ordin al Prefectului, proporţional cu numărul de 

locuitori ai comunei.  

 

Una dintre atribuţiile Consiliului Local priveşte 

dezvoltarea economico-socială a comunei. Pentru 

exercitarea acestei atribuţii, Consiliul Local:  

 

- avizează sau aprobă, după caz, studii, prognoze şi 

programe de dezvoltare economico-socială, de 

organizare şi amenajare a teritoriului, 

documentaţii de amenajare a teritoriului şi 

urbanism, inclusiv participarea la programe de 

dezvoltare judeţeană, regionala, zonala şi de 

cooperare transfrontaliera, în condiţiile legii;  
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- aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de 

credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare; 

aproba contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

stabileşte impozite şi taxe locale, precum şi taxe 

speciale, în condiţiile legii;  

- administrează domeniul public şi domeniul privat 

al comunei sau oraşului;  

- hotărăşte darea în administrare, concesionarea 

sau închirierea bunurilor proprietate publica a 

comunei, precum şi a serviciilor publice de interes 

local, în condiţiile legii;  

- analizează şi aprobă, în condiţiile legii, 

documentaţiile de amenajare a teritoriului şi 

urbanism ale localităţilor, stabilind mijloacele 

materiale şi financiare necesare în vederea 

realizării acestora;  

- aprobă alocarea de fonduri din bugetul local 

pentru acţiuni de apărare împotriva inundaţiilor, 

incendiilor, dezastrelor şi fenomenelor 

meteorologice periculoase;  

- stabileşte măsurile necesare pentru construirea, 

întreţinerea şi modernizarea drumurilor, 

podurilor, precum şi a întregii infrastructuri 

aparţinând căilor de comunicaţii de interes local;  

- aprobă, în limitele competentelor sale, 

documentaţiile tehnico-economice pentru 

lucrările de investiţii de interes local şi asigură 

condiţiile necesare în vederea realizării acestora. 

Legendă 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

           Număr total posturi;                         Posturi ocupate;                      FP – funcţie publică;            CM – personal contractual 
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Primăria comunei Lunca reprezintă o structură 

funcţională cu activitate permanentă, constituită din 

primarul comunei, un viceprimar, secretarul comunei şi 

aparatul de specialitate al primarului.  

 

Primăria reprezintă autoritatea locală executivă, 

ducând la îndeplinire hotărârile consiliului local şi 

dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente 

ale colectivităţii locale.  

 

Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în 

relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice 

sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie. 

 

Primarul este stabilit prin vot public uninominal de 

către locuitorii comunei, pe o perioadă de patru ani.  

 

Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, 

primarul colaborează cu serviciile publice 

deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de 

specialitate ale administraţiei publice centrale din 

unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul 

judeţean. 

 

În această calitate, primarul poate solicita prefectului, 

în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor 

publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 

organe de specialitate ale administraţiei publice 

centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă 

sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de 

specialitate.  

 

Viceprimarul este subordonat primarului şi este 

înlocuitor de drept al acestuia. Viceprimarul este ales cu 

votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, din rândul 

membrilor acestuia.  

 

Secretarul comunei este funcţionar public de 

conducere, cu studii superioare juridice sau 

administrative, apolitic şi se bucură de stabilitate în 

funcţie. Atribuţiile principale ale secretarului sunt:  

- avizarea pentru legalitate a dispoziţiilor primarului 

şi ale hotărârilor consiliului local;  

- asigurarea gestionării procedurilor administrative 

privind relaţia dintre consiliul local şi primar şi 

între aceştia şi prefect;  

- pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului 

local;  

- asigură procedurile de convocare a consiliului 

local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, 

comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-

verbal al şedinţelor consiliului local şi redactează 

hotărârile consiliului local.  

 

Pe lângă aceste atribuţii şi cele stabilite de legea 

administraţiei publice, secretarul poate primi atribuţii şi 

însărcinări date de către primar sau de către consiliul 

local.  

 

Pentru furnizarea acestor servicii publice dar şi pentru 

susţinerea investiţiilor, principalul instrument de care 

dispune Primăria Comunei Lunca este Bugetul Local.  

 

Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei 

publice locale, constituită la nivel judeţean pentru 
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coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti 

şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de 

interes judeţean.  

 

Consiliul judeţean Botoșani este compus din 33 de 

consilieri judeţeni, aleşi prin vot universal, egal, direct, 

secret şi liber exprimat, în condiţiile legii.  

 

Consiliul judeţean ales în conformitate cu prevederile 

legii se completează cu preşedintele consiliului 

judeţean, care are drept de vot şi conduce şedinţele 

acestuia. Dintre consilierii judeţeni sunt aleşi doi 

vicepreşedinţi, prin votul secret majoritar al 

consilierilor.  

 

Preşedintele consiliului judeţean este ales prin vot 

uninominal şi reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte 

autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice 

române şi străine, precum şi în justiţie.  

 

Preşedintele consiliului judeţean răspunde de buna 

funcţionare a aparatului de specialitate al consiliului 

judeţean, pe care îl conduce. Coordonarea unor 

compartimente din aparatul de specialitate poate fi 

delegată, prin dispoziţie a preşedintelui consiliului 

judeţean, vicepreşedinţilor sau altor persoane, în 

condiţiile legii.  

 

Secretarul judeţului, statutul şi atribuţiile acestuia sunt 

stabilite în acelaşi mod precum în cazul secretarului 

municipiului.  

 

Instituţia prefectului reprezintă, pe plan judeţean, 

puterea executivă a ţării. Astfel, prefectul judeţului 

este reprezentantul Guvernului României în judeţul 

Botoșani şi este numit de Guvern la propunerea 

Ministerului Administraţiei şi Internelor.  

 

Principalele atribuţii ale prefectului sunt de a asigura, la 

nivelul judeţului, realizarea intereselor naţionale, 

aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a 

ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte 

normative, precum şi a ordinii publice. Prefectul 

acţionează pentru realizarea în judeţ a obiectivelor 

cuprinse in Programul de guvernare, şi dispune 

măsurile necesare pentru îndeplinirea lor, in 

conformitate cu competenţele şi atribuţiile ce îi revin, 

potrivit legii.  

 

Prefectul conduce, prin compartimentele proprii de 

specialitate, activitatea serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe 

ale administraţiei publice centrale din judeţ.  

 

În relaţia cu administraţiile publice municipale şi 

judeţene, prefectul verifică legalitatea actelor 

administrative adoptate sau emise de către acestea şi 

participă la stabilirea priorităţilor de dezvoltare 

teritorială. 

 



 

Analiza situaţiei existente  | 75 

Localizarea teritoriului G.A.L. ”Colinele Moldovei” 

Parteneriate ale Consiliului Local Lunca 

 

G.A.L. ”Colinele Moldovei” 

 

Comuna Lunca face parte din G.A.L. ”Colinele 

Moldovei”, alături de alte 12 localităţi (11 din judeţul 

Botoșani și 1 din judeţul Iași).  

 

Localităţile partenere ale GAL 

Colinele Moldovei sunt: 

- Albești; 

- Blândești; 

- Călărași; 

- Copălău; 

- Deleni (judeţul Iași); 

- Frumușica; 

- Flămânzi; 

- Hlipiceni; 

- Lunca; 

- Răuseni; 

- Stăuceni; 

- Suliţa; 

- Todireni.  

 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală 

„Colinele Moldovei” este formată 

dintr-un număr de 47 de parteneri, 

reprezentanţi ai sectorului 

economic, ai organizaţiilor agricole, 

ai sectorului forestier, de mediu, 

ONG-uri, persoane fizice, dar și un 

grup al minorităţilor etnice 

(Agenţia "Dezvoltare Comunitară Inter - Activă" - 

DACIA). 

 

Prin acest parteneriat, reprezentanţii comunelor 

urmăresc promovarea cooperării pentru rezolvarea 

unor probleme comune prin conceperea și 
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implementarea proiectelor și accesarea fondurilor 

europene, punând bazele identificării nevoilor locale, 

ale întăririi capacităţii de dezvoltare și implementării 

strategiei locale de dezvoltare pentru conservarea 

patrimoniului rural și cultural, ale dezvoltării mediului 

economic și îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale 

comunităţilor locale. 

 

 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitare (A.D.I.) 

”Ecoproces” 

 

Comuna Lunca este parte componentă și a Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitare (A.D.I.) ”Ecoproces” 

Botoșani, asociaţie formată între cele 78 Consilii Locale 

din judeţul Botoșani și Consiliul Judeţean Botoșani.  

 

Asociaţia s-a constituit în scopul înfiinţării, organizării, 

reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării și 

gestionării în comun a serviciilor de salubrizare, precum 

și a altor proiecte de investiţii publice de interes zonal 

sau regional pentru cetăţenii judeţului Botoșani să 

beneficieze de un mediu mai puţin poluat și de servicii 

de salubrizare moderne și eficiente, la costuri reduse.  

 

Misiunea Asociaţiei constă în implementarea unui 

sistem integrat modern de management al deșeurilor 

pentru asigurarea unui serviciu de calitate la un preţ 

accesibil și îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru 

locuitorii judeţului Botoșani.  

 

 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua 

Botoșani” 

 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua 

Botoșani” este o altă asociaţie din care face parte 

comuna Lunca. Asociaţia are rolul de a reglementa, 

înfiinţa, organiza, finanţa, exploata, monitoriza și 

gestiona în comun serviciile de apă și canalizare, 

precum și pentru realizarea în comun a unor proiecte 

de investiţii publice de interes zonal sau regional, 

destinate înfiinţării, modernizării și/sau dezvoltării 

sistemelor de utilităţi publice.  

 

 

Comuna Lunca a dezvoltat un parteneriat împreuna cu 

comuna Suliţa, numit ”Valea Sitnei”. 

 

 

Înfrăţirea cu localitatea Parcova. Începând cu luna 

august 2014, comuna Lunca s-a înfrăţit cu satul Parcova 

din Republica Moldova. Înfrăţirea urmărește 

dezvoltarea unor colaborări între cele două localităţi 

din punct de vedere al educaţiei, culturii sau al mediului 

de afaceri. 
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Venituri 
fiscale

80,0%

Venituri 
nefiscale

5,8%

Subvenții 

de la 
bugetul 
de stat
13,7%

Venituri 

din capital
0,5%

Structura bugetului local 
al comunei Lunca în anul 2014

Sursa: Primăria Lunca; Calcule proprii

Venituri
curente

85,8%

Bugetul local 
 

Numeroasele cheltuieli ce derivă din aplicarea 

hotărârilor și măsurilor stabilite de Consiliul Local în 

domeniile precizate mai sus sunt finanţate din bugetul 

local al comunei, stabilit anual.  

 

Pentru anul 2014, a fost aprobat un buget total al 

localităţii de 4.738,63 mii lei, 85,8% din valoarea 

acestuia fiind constituit din venituri curente.  
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I.10. Analiza SWOT 

 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Cadru general 

- Istoricul bogat: urmele locuirii descoperite în 

comună datează de sute de ani; 

- Amplasarea în Podișul Moldovei determină o 

cultură agricolă diversificată; 

- Soluri favorabile practicării agriculturii; 

Cadru general 

- Accesibilitate deficitară în comună, din punct de 

vedere rutier, feroviar și aerian; 

- Comuna este afectată de fenomenul alunecărilor 

de teren; 

 

Demografie 

- Distribuţia echilibrată a populaţiei stabile a 

orașului pe sexe; 

- Deficitul de forţă de muncă estimat este mai 

scăzut decât la nivel judeţean (1.000 persoane 

adulte vor fi înlocuite peste 15 ani cu 872,8 

persoane în comună și cu 795,8 persoane în 

judeţul Botoșani); 

- Rata nupţialităţii este superioară ratei 

divorţialităţii; 

Demografie 

- Evoluţie negativă a numărului de locuitori ai 

comunei; 

- Proporţia populaţiei tinere este inferioară 

ponderii populaţiei vârstnice; 

- Existenţa unui procent din 6,1% din populaţia 

comunei Lunca fără nicio școală absolvită; 

- Populaţia comunei este îmbătrânită din punct de 

vedere demografic, gradul de îmbătrânire al 

populaţiei atingând o valoarea foarte mare 
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 (1.583,2‰); 

- Valoarea ridicată a ratei de dependenţă 

demografică (744,9‰); 

- Evoluţia negativă a numărul de nou – născuţi; 

- Spor natural negativ; 

- Sold negativ al schimbărilor de reședinţă și de 

domiciliu; 

Dezvoltare economică 

- Existenţa forţei de muncă cu experienţă în 

agricultură; 

- Diversificarea mediului de afaceri cu forme de 

organizare multiple (S.C., Î.I., P.F.A. și Î.F.); 

- Existenţa, la nivel judeţean, a structurilor de 

sprijinire a afacerilor; 

 

Dezvoltare economică 

- Existenţa unui număr scăzut de firme cu sediul 

social în comuna Lunca; 

- Concentrarea a mai bine de jumătate din numărul 

firmelor în sectorul comerţului, și nu în cel al 

producţiei; 

- Lipsa întreprinderilor de prelucrare a produselor 

agricole; 

- Slaba dezvoltare a spiritului antreprenorial; 

- Lipsa concordanţei dintre cererea și oferta de 

muncă; 

- Creșterea ratei șomajului; 

- Lipsa infrastructurii turistice. 

Agricultură  

- Ponderea considerabilă a terenurilor agricole din 

suprafaţa fondului funciar (88,6%); 

- Posibilitatea practicării unei agriculturi 

diversificate; 

- Renumele comunei în privinţa culturilor de pepene 

verde (harbuz); 

- Potenţialul agricol ridicat în privinţa cultivării 

mazării și strugurilor de masă; 

Agricultură  

- Potenţial scăzut la culturile de grâu, orz, precum și 

a pomilor fructiferi (piersicul, caisul, gutuiul, 

nectarinul sau migdalul); 

- Condiţii pedo-climatice mai puţin prielnice pentru 

cultivarea viţei de vie; 

- Diminuarea numărului de animale crescute în 

gospodării; 

- Scăderea producţiei animale obţinute; 

- Absenţa tehnologiilor agricole performate; 

Terenuri și locuinţe 

- Așezarea locuinţelor este specifică zonei de șes, 

Terenuri și locuinţe 

- Suprafaţa locuibilă medie a unei locuinţe din 
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cu sate adunate și case apropiate; 

- Creșterea suprafeţei locuibile existente; 

- Suprafaţa medie locuibilă per persoană 

înregistrează valori superioare mediilor judeţene și 

celor specifice comunelor botoșănene; 

- Gradul ridicat de confort al persoanelor din 

locuinţe (numărul mediu de persoane ce revin unei 

locuinţe); 

- Ponderea ridicată a locuinţelor ce beneficiază de 

bucătărie în interior; 

- Existenţa pe teritoriul comunei a filialei Băncii 

Cooperatiste ”Răscoala” Botoșani, care asigură 

servicii bancare; 

- Furnizare, pe teritoriul comunei, a serviciilor de 

cablu TV și Internet; 

comună este inferioară mediei judeţene cu 0,4 

metri; 

- Scăderea numărului de locuinţe finalizate în ultimii 

ani; 

- Ponderea scăzută a locuinţelor care dispun de 

baie interioară (4,4%); 

Dezvoltare rurală 

- Valoarea scăzută a coeficientului de criminalitate 

din comună; 

- Numărul scăzut de intervenţii ale unităţii pentru 

situaţii de urgenţă în comună; 

- Existenţa Serviciul Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă Lunca; 

- Existenţa serviciului de salubrizare ; 

Dezvoltare rurală 

- Creșterea îngrijorătoare a proporţiei de persoane 

de 60 ani și peste înregistrată la recensăminte; 

- Creșterea numărului de infracţiuni produse în 

comună; 

- Creșterea numărului de cazuri de urgenţă asistate 

de SMURD la nivelul localităţii; 

 

Infrastructura și echiparea teritoriului 

- Comuna este traversată de DJ 297 (Suliţa – 

Todireni) care asigură accesibilitatea către drumuri 

naţionale; 

- Ponderea ridicată a locuinţelor ce beneficiază de 

instalaţie electrică; 

 

Infrastructura și echiparea teritoriului 

- Lipsa drumurilor asfaltate; 

- Ponderea ridicată a drumurilor de pământ; 

- Menţinerea la un nivel constant a tipurilor de 

acoperământ ale drumurilor din localitate în 

perioada 2009 – 2013; 

- Lipsa reţelei de alimentare cu apă potabilă; 

- Lipsa reţelei de canalizare; 

- Lipsa reţelei de furnizare a gazului metan; 
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- Lipsa infrastructurii tehnico-edilitare adecvate 

descurajează investitorii. 

Servicii publice 

- Existenţa echilibrată a instituţiilor de învăţământ 

pentru preșcolari, elevi de școală primară și 

gimnazială; 

- Gradul mai ridicat de confort al elevilor ce revin 

unui săli de clasă, unui atelier școlar și unui PC faţă 

de media judeţeană; 

- Creșterea numărului de absolvenţi înregistraţi; 

-  

- Numărul de locuitori raportat la un medic din 

familie din comună, în 2013, este mai mic decât la 

nivel judeţean total și rural; 

- Scăderea numărului de familii beneficiare de 

ajutor pentru încălzirea locuinţei; 

- Comuna este depozitara unei importante valori a 

artei și meșteșugurilor tradiţionale; 

- Existenţa a 4 biblioteci; 

- Cultura locală este reprezentată, la nivel regional 

și naţional de 4 personalităţi născute în comună: 

Andrei Popovici-Bâznoșanu (zoolog), George 

Damian (poet), duhovnicul Paisie Olaru și 

căpitanul Aurel Gheorghiu; 

- Organizarea de evenimente culturale și cunoscutul 

Festival al harbuzului; 

Servicii publice 

- Scăderea numărului de preșcolari; 

- Fluctuaţia numărului de elevi din comună; 

- Infrastructura școlară din comună înregistrată în 

anul 2013 este mai deficitară faţă de cea din anul 

precedent; 

- Numărul mai ridicat de elevi ce revin unui cadru 

didactic faţă de nivelul judeţean total și rural;  

- Insuficienţa personalului medical și a unităţilor 

sanitare, raportat la populaţia stabilă; 

- Lipsa unui ambulatoriu; 

- Starea precară a dispensarului din Zlătunoaia; 

- Creșterea numărului de familii/ persoane ce 

beneficiază de VMG 

- Arta și tradiţiile meșteșugărești nu sunt 

promovate, nici identificate în totalitate; 

Mediu 

- Lipsa surselor majore de poluare și degradare a 

mediului; 

- Substanţele cele mai periculoase, dioxidul de sulf 

şi dioxidul de azot sunt în cantităţi reduse în aerul 

ambiant al comunei, sub limitele prevăzute de 

Mediu 

- Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor din 

gospodării; 

- Existenţa pericolului producerii alunecărilor de 

teren și a inundaţiilor; 

- Calitatea moderată a apei din râul Sitna și 
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directiva UE; 

- Calitatea aerului și a solului din comună este medie 

spre ridicată; 

poluarea acesteia în anul 2013; 

Capacitate administrativă 

- Existenţa parteneriatelor în care este implicată 

comuna 

Capacitate administrativă 

- Bugetul local limitat. 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Cadru general 

- Exploatarea resurselor naturale ale comunei; 

Cadru general 

- Existenţa alunecărilor de teren ca pot produce 

importante pagube materiale; 

- Modificările climatice pot avea efecte negative 

asupra producţiei agricole; 

Demografie 

- Susţinerea natalităţii la nivel naţional prin 

stimulente guvernamentale (ajutoare pentru copii, 

alocaţii, etc.); 

- Dezvoltarea economică sustenabilă a zonei poate 

determina reîntoarcerea populaţiei plecată la 

muncă în străinătate; 

 

Demografie 

- Migrarea populaţiei în străinătate pe fondul crizei 

economice mondiale; 

- Reducerea cuantumului indemnizaţiei de 

maternitate poate determina reducerea ratei 

natalităţii; 

- Îmbătrânirea populaţiei pe fondul scăderii 

numărului de nou născuţi; 

Dezvoltare economică 

- Fondurile europene care sprijină dezvoltarea 

mediului antreprenorial; 

- Forţa de muncă din comună poate atrage 

întreprinzători;  

- Încurajarea şi dezvoltarea parteneriatelor de tip 

public-privat; 

- Cooperarea mediului privat cu autorităţile publice 

locale, cu instituţiile de învăţământ superior şi 

Dezvoltare economică 

- Amplasarea comunei la o distanţă considerabilă 

de un centru urban; 

- Disfuncţionalitatea Aeroportului din Suceava; 

- Lipsa informării populaţiei cu privire la procedura 

de înfiinţare a unei afaceri; 

- Creşterea ratei inflaţiei şi creşterea ratei şomajului 

vor conduce implicit la scăderea puterii de 

cumpărare a produselor şi serviciilor în rândul 
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centrele de cercetare şi dezvoltare; 

- Existenţa programelor guvernamentale de 

susţinere a  sectorului IMM; 

populaţiei; 

Agricultură  

- Dezvoltarea mediului non-guvernamental ce 

activează în domeniul agriculturii ecologică, 

dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare 

durabilă;  

- Existenţa Fondurilor Europene pentru Agricultură 

şi Dezvoltare Rurală; 

 

Agricultură  

- Schimbările climatice pot afecta și mai tare 

calitatea terenurilor agricole din localitate, 

scăzând astfel producţia obţinută; 

- Intensificarea proceselor de degradare a solului 

datorate aplicării unui management defectuos la 

nivel de fermă, concomitent cu reducerea 

fondurilor ameliorării terenurilor degradate; 

- Cadrul legal instabil; 

- Circulaţia redusă a informaţiilor din domeniul 

agricol; 

Terenuri și locuinţe 

- Programele de reabilitare termică a clădirilor care 

pot duce la o îmbunătăţire a aspectului general al 

comunei, pe lângă considerentele de mediu care 

impun astfel de acţiuni; 

- Existenţa Programului Prima Casă care sprijină 

tinerele familii să îşi cumpere sau să îşi 

construiască o locuinţă; 

- Dezvoltarea de locuinţe sociale; 

- Existenţa terenurilor neexploatate în prezent, dar 

care ar fi oportune pentru desfăşurarea unor 

investiţii; 

 

Terenuri și locuinţe 

- Apariţia unor hazarde naturale (inundaţii, 

alunecări de teren) poate duce la afectarea 

fondului locativ; 

- Ritmul haotic al construcţiilor care poate afecta 

potenţialul natural al comunei; 

 

Dezvoltare rurală 

- Implicarea cetăţenilor în dezvoltarea condiţiilor 

din comună; 

- Existenţa harbuzului de Lunca – ce se poate 

transforma într-un brand local; 

Dezvoltare rurală 

- Stagnarea sau înrăutăţirea condiţiilor de trai, de 

acces sau locuire ce pot conduce la o atractivitate 

scăzută a comunei pentru specialiști (medici, 

profesori); 
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Infrastructura și echiparea teritoriului 

- Existenţa programelor guvernamentale de 

susţinere a unor investiţii în domeniul reţelelor de 

apă, canalizare şi epurare a apelor uzate; 

- Extinderea şi reabilitarea infrastructurii rutiere 

prin intermediul finanţărilor europene 

nerambursabile; 

Infrastructura și echiparea teritoriului 

- Reducerea investiţiilor publice în infrastructură ca 

urmare a crizei economico-financiare; 

- Reducerea capacităţii autorităţilor publice locale 

în implementarea proiectelor de dezvoltare a 

infrastructurii rutiere şi tehnico-edilitare; 

Servicii publice 

- Posibilitatea accesării fondurilor structurale sau 

fondurilor guvernamentale în vederea dezvoltării 

unităţilor de învăţământ; 

- Posibilitatea dezvoltării de parteneriate între 

instituţiile educaţionale din comună şi alte unităţi 

din ţară şi străinătate; 

- Posibilitatea preluării şi adaptării modelelor de 

bună practică din ţările Uniunii Europene cu 

privire la activităţile didactice; 

- Dezvoltarea infrastructurii culturale (înfiinţare de 

muzee, cămine culturale, etc.); 

- Îmbunătăţirea promovării evenimentelor şi 

patrimoniului cultural din comună; 

- Posibilitatea accesării fondurilor europene 

nerambursabile pentru activităţi culturale; 

- Adaptarea fondului de carte din biblioteci la noua 

tehnologie (achiziţionarea de documente pe 

suport electronic); 

- Existenţa politicilor de stimulare a medicilor de a 

practica în mediul rural, precum Programul 

Renaşterea Satului Românesc; 

- Accesarea fondurilor europene pentru înfiinţarea, 

reabilitarea şi dotarea corespunzătoare a 

structurilor sanitare; 

Servicii publice 

- Slaba motivare a cadrelor didactice poate duce la 

plecarea profesorilor bine pregătiţi din sistem; 

- Creşterea ratei abandonului şcolar pe fondul 

insuficienţelor materiale şi financiare cauzate de 

criza economică; 

- Modificările repetate ale legislaţiei în vigoare pot 

duce la scăderea performanţelor şcolare; 

- Incapacitatea susţinerii co-finanţării proiectelor 

de dezvoltare a infrastructurii educaţionale; 

- Scăderea interesului populaţiei pentru cultură pe 

fondul dificultăţilor financiare întâmpinate în 

ultimii ani; 

- Lipsa interesului tinerilor pentru menţinerea 

tradiţiilor şi obiceiurilor din comună; 

- Migrarea cadrelor medicale în străinătate ca 

urmare a nivelului salarial scăzut; 

- Posibilităţile limitate ale autorităţilor publice 

locale de susţinere financiară a investiţiilor din 

domeniul sanitar; 

- Lipsa ofertelor de muncă pentru grupurile 

vulnerabile; 

- Capacitatea redusă a instituţiilor publice de a 

cofinanţa proiecte sociale; 

- Incapacitatea financiară a agenţilor economici de 
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- Implementarea unor campaniile de educare a 

populaţiei cu privire la domeniul sănătăţii; 

- Dezvoltarea voluntariatului şi a spiritului civic; 

- Existenţa cadrului legislativ ce creează facilităţi 

pentru mediul economic ce angajează persoane 

din grupurile vulnerabile în vederea integrării 

acestora în societate; 

- Implementarea de campanii de conştientizare a 

populaţiei privind beneficiile colectării selective a 

deşeurilor; 

a implementa reţele proprii de valorificare 

energetică şi materială a deşeurilor (co-procesare, 

reciclare, reutilizare); 

 

 

Mediu 

- Existenţa unui cadru naţional privind protecţia 

mediului: legislaţie, instituţii, strategii şi planuri de 

implementare a Directivelor UE; 

- Implicarea populaţiei în activităţile de educaţie 

ecologică; 

- Realizarea de împăduriri/perdele forestiere; 

- Dezvoltarea de parteneriate în vederea protecţiei 

mediului. 

Mediu 

- Creşterea presiunilor asupra mediului prin 

deversarea necontrolată a apelor uzate menajere 

în condiţiile dezvoltării reţelelor de canalizare şi 

facilităţilor de epurare într-un ritm inferior celui 

de dezvoltare a reţelelor de alimentare cu apă 

potabilă; 

- Incapacitatea susţinerii cofinanţării proiectelor în 

acest domeniu. 

Capacitate administrativă 

- Apartenenţa la G.A.L. ”Colinele Moldovei”; 

- Apartenenţa la A.D.I. ”Ecoproces”; 

- Apartenenţa la A.D.I. ”Aqua Botoșani”; 

Capacitate administrativă 

- Diminuarea fondurilor naţionale. 
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I.12. Analiza PESTEL 

 

 

PESTEL este acronimul englezesc de la Political, 

Economic, Social, Technical, Environment şi Legislative. 

Acest tip de analiză are în vedere influenţele externe 

generate de factorii politici şi legislativi, de mediul 

socio-economic, de modificările tehnologice şi de 

mediu de la nivel regional, naţional şi chiar 

internaţional, asupra dezvoltării comunei Lunca. 

 

Factorul politic  
 

Dezvoltarea comunei Lunca poate fi influenţată de mai 

mulţi factori politici. Unul dintre cei mai importanţi 

dintre aceștia este reprezentat de formaţiunile politice 

aflate la guvernare și de programul de guvernare a 

acestora. Priorităţile stabilite de aceştia pot direcţiona 

dezvoltarea comunei Lunca spre un sector sau altul sau 

pot favoriza dezvoltarea altor localităţi în detrimentul 

comunei Lunca. 

 

 

Actualul program de guvernare 2013-2016 prevede o 

serie de obiective şi direcţii de acţiune în toate 

sectoarele importante precum: agricultură, apărare, 

apă şi păduri, buget, comunicaţii, cultură, dezvoltare şi 

administraţie, educaţie, energie, externe, finanţe, 

fonduri europene, industrie, comerţ şi competitivitate, 

interne, justiţie, infrastructură, mediu, muncă, 

sănătate, tineret şi sport, transporturi, turism, IMM şi 

mediu de afaceri sau minorităţi. Implementarea 

direcţiilor de acţiune din sectoarele anterior enunţate 

poate influenţa semnificativ dezvoltarea comunei 

Lunca. Spre exemplu, în domeniul agriculturii se 

propune inclusiv stabilirea filierelor pe produse – altfel, 

multe produse de calitate nu vor ajunge la piaţă sau se 

vor vinde la preţuri derizorii, încurajarea agriculturii de 

nişă (de ex. agricultura ecologică şi produse 

tradiţionale), dezvoltarea sectorului de producere a 

fructelor, crearea platformelor de preluare, sortare, 
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condiţionare, păstrare, ambalare şi analiză a legumelor 

şi fructelor, precum şi funcţionarea corectă a pieţelor 

acestora, etc.  

 

Un alt factor politic care poate influenţa dezvoltarea 

comunei Lunca este reprezentat de criza politică care 

caracterizează România în ultimii ani. Corelaţiile 

acesteia cu dezvoltarea economică au fost deseori 

demonstrate, fiind afectate în primul rând investiţiile 

atrase. Alte probleme ce pot apărea sunt: instabilitate 

legislativă, modificarea cursului de schimb, favorizarea 

intereselor directe ale partidelor în detrimentul 

interesului public, blocarea programelor şi obiectivelor 

guvernamentale, etc. 

 

De asemenea, trebuie avut în vedere și efectul pe care 

îl vor avea rezultatele alegerilor prezidenţiale 

desfășurate la finele acestui an asupra dezvoltării 

judeţene și locale.  

 

Factorul economic  

 

Aderarea României la Uniunea Europeană reprezintă 

punctul în care s-a înregistrat o creștere economică 

spectaculoasă, urmată, în perioada imediat următoare, 

de o economie bazată preponderent pe consum și nu 

pe producţie, ceea ce, în coordonate economice, 

însemnă un impact major şi cu o durată prelungită a 

crizei mondiale la nivel naţional comparativ cu alte ţări. 

 

Criza economică mondială reprezintă unul dintre cei 

mai importanţi factori economici care pot interveni în 

dezvoltarea comunei Lunca. Resimţită în România 

începând cu trimestrul al III-lea al anului 2008, criza a 

produs o serie de efecte nefaste la nivelul economiei 

locale: creşterea numărului de şomeri, scăderea 

numărului întreprinderilor active, diminuarea 

investiţiilor, etc.  

 

Guvernul României, prin politica macroeconomică 

adoptată, joacă un rol foarte important în dezvoltarea 

comunei Lunca. Intervenţia guvernului poate influenţa 

atât mediul public, cât şi mediul privat. Politica 

monetară a României reprezintă un factor major de 

influenţă prin acţiunile pe care autorităţile le realizează 

pentru a interveni pe piaţă: stabilirea cantităţii de masă 

monetară aflată în circulaţie, stabilirea unui prag maxim 

a inflaţiei, stabilirea nivelului ratei dobânzii, etc. Pe de 

altă parte, politica fiscală are implicaţii directe asupra 

dezvoltării companiilor de la nivel local. Nivelul 

fiscalităţii impus de administraţia centrală este 

determinantă și pentru comuna Lunca. 

 

Nu trebuie omise din lista factorilor economici nici alte 

reglementări care constrâng mediul de afaceri, precum 

salariul minim brut pe economie. În prezent, conform 

HG nr.871/2013 pentru stabilirea salariului de bază 

minim brut pe ţară garantat în plată, de la 1 iulie 2014, 

nivelul acestuia este de 900 RON, ceea ce înseamnă că 

orice angajator este obligat să plătească un salariat de 

cel puţin 900 RON pentru un program complet de lucru 

de 168 ore pe lună.  

 

Pentru administraţia publică locală, modificarea 

principalilor indicatori macroeconomici pe parcursul 



 

88 | Strategia de dezvoltare locală a comunei Lunca, pe perioada 2014-2020 

anului bugetar poate determina rectificări ale bugetului 

iniţial aprobat pentru anul în curs.  

 

Pentru dezvoltarea comunei Lunca este important de 

luat în considerare şi sistemul bancar, în special politica 

de creditare adoptată. Accesul la creditare a 

reprezentat una dintre principalele bariere în 

dezvoltarea antreprenorilor din România în ultimii ani. 

 

Factorul socio-cultural  

 

Unul dintre cei mai importanţi factori socio-culturali 

care influenţează dezvoltarea comunei Lunca este 

evoluţia demografică. După anul 1991 s-a înregistrat o 

scădere continuă a populaţiei comunei, acutizată de 

lipsa unei politici demografice concrete. Odată cu 

reducerea bugetară cauzată de criza economică, o 

serie de măsuri de susţinere au fost eliminate. Spre 

exemplu, s-a renunţat la subvenţionarea tinerelor 

familii (eliminarea ajutorului financiar de 200 Euro la 

constituirea familiei, acordat conform Legii 396/2006) 

ori la subvenţionarea tinerelor mame la naşterea 

copiilor (eliminarea ajutorului de 230 RON acordat la 

naştere). 

 

Un alt factor social cu efecte majore asupra evoluţiei 

demografice este reprezentat de fenomenul migraţiei 

externe, proces tot mai întâlnit în rândul populaţiei 

tinere. Această problemă va cauza lipsa personalului 

calificat, creșterea abandonului școlar, a numărului 

familiilor monoparentale, a ratei divorţialităţii etc. 

 

Sistemul de protecţie socială reprezintă un alt factor 

extern care poate influenţa dezvoltarea comunei 

Lunca. În prezent, gama de servicii şi prestaţii sociale 

este foarte vastă, existând destul de multe persoane la 

nivel local care beneficiază de acestea. Reglementările 

pornite de la nivel central pot avea influenţe la nivel 

local. Un exemplu în acest sens este scăderea 

numărului beneficiarilor de ajutoare pentru încălzirea 

locuinţei ca urmare a înăspririi condiţiilor de acordare. 

 

Factorul tehnologic 

 

Există mai mulţi factori tehnologici care pot influenţa 

dezvoltarea sustenabilă a comunei Lunca: finanţarea 

cercetării, nivelul de dotare tehnologică, rata de înnoire 

a produselor tehnologice, tehnologia informaţiei şi 

comunicării, accesul la reţelele electronice de 

comunicare rapide, etc. 

 

În România, fondurile alocate domeniului cercetării-

dezvoltării s-au diminuat odată cu începerea crizei 

economice mondiale. Un factor tehnologic important 

este reprezentat de finanţarea publică a cercetării-

dezvoltării de la nivel naţional, aceste domenii fiind 

concentrate, cu preponderenţă, în zona București – 

Ilfov.  

 

Un alt factor extern este tehnologia societăţii 

informaţionale. Creşterea accesibilităţii populaţiei la 

internet poate duce chiar la o dezvoltare a vânzării 

produselor agricole în mediul on-line, inclusiv pentru 

firmele din Lunca. 
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Dezvoltarea tehnologiilor informaţionale şi 

posibilitatea achiziţionării acestora este un factor 

important cu influenţă directă asupra administraţiei 

publice locale, aplicarea celor mai bune tehnologii 

(hardware şi software) putând reduce costurile de 

funcţionare şi stimulează creşterea volumului și calităţii 

serviciilor publice furnizate. 

 

Factorul mediu  

 

Catastrofele naturale reprezintă unul dintre factorii de 

mediu cel mai greu de controlat. Între factorii de mediu 

ce pot influenţa dezvoltarea viitoare a comunei Lunca 

trebuie luate în considerare seismele, fenomenele 

meteorologice extreme sau alte tipuri de catastrofe 

naturale, fiind cunoscut faptul că la nivelul localităţii s-

au înregistrat și în trecut alunecări de teren.  

 

Normele europene privind protecţia mediului sunt un 

alt factor extern. Spre exemplu, de la 1 septembrie 2010 

a fost interzisă comercializarea becurilor incandescente 

de 75 waţi, după ce, în urmă cu un an, s-a dispus aceeaşi 

măsură în ceea ce priveşte becurile de 100 waţi. Astfel, 

magazinele din întreaga Uniune Europeană nu au mai 

putut comercializa  becurile incandescente, populaţia 

fiind obligată să cumpere becuri ecologice, 

fluorescente.  

 

Şi politicile publice în domeniul mediului de la nivel 

naţional pot afecta dezvoltarea comunei. Unul dintre 

cele mai importante programe implementate este 

Programul de stimulare a înnoirii Parcului Auto Naţional 

(Rabla), care vizează şi diminuarea poluării cauzate de 

autoturisme prin înnoirea Parcului auto naţional. Astfel 

de politici publice au impact şi asupra dezvoltării 

comunei Lunca, nu doar din punct de vedere ecologic ci 

şi social şi economic.  

 

Factorul legislativ  

 

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, 

legislaţia europeană în vigoare reprezintă o 

constrângere care trebuie luată în considerare şi de 

către ţara noastră. Este necesar a se avea în vedere 

toate tratatele, acordurile internaţionale, legislaţia în 

vigoare, dar şi actele pregătitoare în toate domeniile de 

interes.  

 

Astfel, cel mai important factor este reprezentat de 

legislaţia europeană în vigoare, cele mai importante 

documente care trebuie avute în vedere în acest sens 

fiind: Constituţia Europeană, Tratatul de Aderare a 

României la Uniunea Europeană şi Tratatele Uniunii 

Europene (Tratatul de la Lisabona, Tratatul de la Nisa, 

Tratatul de la Amsterdam, etc.).  

 

Un alt factor juridic este legislaţia naţională, cu 

modificările şi completările ce pot apărea. Conform 

Constituţiei României, parlamentul adoptă legi 

constituţionale, legi organice şi legi ordinare, iar 

administraţia publică locală din unităţile administrativ – 

teritoriale se întemeiază pe principiile descentralizării, 

autonomiei locale și deconcentrării serviciilor publice. 
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II.1. Viziunea de dezvoltare a comunei Lunca 
 

 

Viziune de dezvoltare a comunei Lunca este elaborată 

pentru a permite cetăţenilor comunei să cunoască 

situaţia dorită pentru localitatea lor și realizabilă până 

în anul 2020.  

 

Obiectivul general al strategiei, şi totodată misiunea 

administraţiei publice locale, este creşterea nivelului de 

trai al cetăţenilor localităţii. Pentru atingerea acestui 

obiectiv sunt necesare însă investiţii semnificative în 

infrastructura tehnico – edilitară, în cea rutieră și în 

serviciile publice.  

 

Asigurarea serviciilor publice de bază pentru locuitorii 

comunei Lunca, cum sunt cele de apă potabilă, 

canalizare și gaze naturale sunt condiţii prioritare unui 

trai decent. Totodată, sistemul de educaţie, sănătate, 

cultură, serviciile sociale, cele de salubritate și siguranţă 

 

 

trebuie să dispună de o infrastructură adecvată și 

modernă. 

 

Potenţialul agricol de care dispune comuna Lunca 

poate reprezenta un pas important în atragerea 

investitorilor. În acest fel, se vor crea noi locuri de 

muncă, crescând nivelul de trai al întregii comunităţi. 

De asemenea, emigrarea tinerilor poate fi stopată, 

aceștia fiind motivaţi să rămână datorită locurilor de 

muncă existente.  

 

Atragerea de investitori va conduce la creșterea 

bugetului local, sumele de bani putând fi folosite în 

finanţările pe care Consiliul Local Lunca trebuie să le 

asigure în alte proiecte. 
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Comuna Lunca va oferi locuitorilor săi condiţii prielnice de trai,  

asigurând servicii tehnico – edilitare, educaţionale și de sănătate de calitate,  

precum și o infrastructură rutieră adecvată, valorificând potenţialul agricol existent. 

Pe de altă parte atât îmbunătăţirea calităţii vieţii 

populaţiei, cât și dezvoltarea economică trebuie să se 

realizeze în mod sustenabil, ţinând cont de principiile 

dezvoltării durabile. 

Dezvoltarea localităţii trebuie să fie în concordanţă cu 

protejarea mediului înconjurător din comuna Lunca. 

Până în anul 2020 se vor aduce îmbunătăţiri în ceea ce 

priveşte poluarea de la nivel local, eroziunea solurilor 

sau alunecările de teren prin acţiuni de ecologizare sau 

împădurire.  
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II.2. Obiectivele de dezvoltare ale comunei Lunca 

Obiectiv strategic 1. Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare 

 

Obiectiv general 
 

 
 

 

Obiective strategice și obiective specifice 
 

Obiectiv specific 1.1: Dezvoltarea infrastructurii de utilităţi publice; 

Obiectiv specific 1.2: Modernizarea infrastructurii rutiere; 

 

 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin valorificarea sustenabilă a resurselor existente 
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Obiectiv strategic 3. Dezvoltarea economiei locale 

Obiectiv strategic 2. Creşterea calităţii serviciilor publice 

Obiectiv specific 2.1: Îmbunătăţirea serviciilor de învăţământ şi educaţie; 

Obiectiv specific 2.2: Îmbunătăţirea serviciilor de sănătate; 

Obiectiv specific 2.3: Îmbunătăţirea serviciilor sociale; 

Obiectiv specific 2.4: Sprijinirea activităţilor culturale 

 

 

Obiectiv specific 3.1: Atragerea investitorilor români şi străini 

Obiectiv specific 3.2: Creşterea productivităţii sectorului agrozootehnic; 

Obiectiv specific 3.3: Îmbunătăţirea colaborării dintre agenţii economici şi autorităţile publice; 

 

 

 

Obiectiv specific 4.1: Realizarea de lucrări de îmbunătăţiri funciare 

Obiectiv specific 4.2: Îmbunătăţirea managementului deşeurilor solide 

Obiectiv specific 4.3: Protejarea solului, apei şi cadrului natural 

Obiectiv specific 4.4: Utilizarea resurselor energetice regenerabile  

 

Obiectiv strategic 4. Protecţia mediului 
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Obiectiv specific 5.1: Îmbunătăţirea capacităţii de dezvoltare şi de implementare proiecte 

Obiectiv specific 5.2: Implicarea cetăţenilor şi actorilor locali în dezvoltarea zonei 

 

 

 

 

Obiectiv strategic 5. Dezvoltarea capacităţii administrative şi implicarea comunităţii în luarea 

deciziilor 
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Obiectiv strategic 1. Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare 

II.3. Planuri de acţiune și măsuri specifice 

 

 

 
Plan de măsuri:  

Măsura 1.1. Crearea reţelelor tehnico-edilitare  

Măsura 1.2. Modernizarea și extinderea infrastructurii rutiere 

 
Măsura 1.2. Crearea reţelelor tehnico-edilitare 

Proiecte: - Crearea reţelei de alimentare cu apă potabilă; 

- Realizarea reţelei de canalizare a apelor uzate şi construirea unei staţii de epurare;  

- Aducţiunea reţelei de distribuţie a gazului metan;  

- Reabilitarea și extinderea reţelei de iluminat public; 

- Extinderea reţelei de furnizare a energiei electrice; 

Obiective: 

- Creşterea gradului de 

conectare al populaţiei la 

Ţinte cheie: 

- Cel puţin 20% din numărul gospodăriilor să fie conectate la 

reţeaua de apă și canalizare; 
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reţelele tehnico-edilitare. - Cel puţin 20% din numărul gospodăriilor să beneficieze de reţea 

de distribuţie a gazului metan; 

- Creşterea cu minim 30% a lungimii reţelei de iluminat public; 

- Creșterea până la 100% a gradului de conectare a locuinţelor la 

reţeaua de electricitate.  

Durată: 2014 - 2020 Valoare estimată: 10.000.000 € 

Responsabili: 

- Consiliul Local Lunca; 

- Consiliul Judeţean Botoşani  

- Furnizorii de utilităţi publice. 

Posibile surse de finanţare: 

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020; 

- Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020;  

- Bugetul local al comunei Lunca.  

 

Măsura 1.1. Modernizarea şi extinderea infrastructurii rutiere 

Proiecte: - Reabilitarea şi extinderea drumurilor comunale şi săteşti; 

- Reabilitarea și extinderea drumurilor de exploatare; 

- Reabilitarea trotuarelor existente şi amenajarea de trotuare şi alei acolo unde nu există; 

- Reabilitarea podurilor şi podeţelor;  

- Construirea de poduri și podeţe peste râul Sitna; 

- Crearea/Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare pluvială; 

- Modernizarea şi extinderea sistemelor de protecţie şi siguranţă rutieră; 

- Îmbunătăţirea sistemelor de marcaje rutiere. 

Obiective: 

- Creşterea lungimii drumurilor 

comunale modernizate; 

- Creşterea siguranţei rutiere. 

Ţinte cheie: 

- Asfaltarea sau pietruirea tuturor drumurilor din comună; 

Durată: 2014 - 2020 Valoare estimată:  5.000.000 € 

Responsabili: 

- Consiliul Local Lunca; 

- Consiliul Judeţean Botoșani 

- Poliţia Rutieră; 

- CNADNR (Compania Naţională 

de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 

România). 

Posibile surse de finanţare: 

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020; 

- Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020;  

- Bugetul local al comunei Lunca 
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Obiectiv strategic 2. Creşterea calităţii serviciilor publice 

 

Plan de măsuri:  

Măsura 2.1. Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor educaţionale 

Măsura 2.2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii culturale și reabilitarea patrimoniului cultural 

Măsura 2.3. Sprijinirea activităţilor culturale 

Măsura 2.4. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii şi serviciilor de sănătate 

Măsura 2.5. Dezvoltarea serviciilor sociale 

Măsura 2.6. Îmbunătăţirea serviciilor de siguranţă şi ordine publică 

Măsura 2.7. Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber 
 

Măsura 2.1. Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor educaţionale 

Proiecte: - Construirea unei grădiniţe în Zlătunoaia; 

- Construirea unei săli de sport în comună; 

- Reabilitarea/extinderea/modernizarea corpurilor de clădire ale unităţilor educaţionale; 

- Dotarea cu utilităţi a unităţilor școlare; 

- Dotarea unităţilor educaţionale din comună cu materialele necesare; 

- Înfiinţarea/ modernizarea şi dotarea laboratoarelor şcolare 

- Reabilitarea și dotarea terenurilor de sport din comună; 

Obiective: 

- Îmbunătăţirea condiţiilor de 

desfăşurare a activităţilor 

educaţionale; 

- Creşterea performanţelor 

şcolare.  

Ţinte cheie: 

- Reabilitarea unui număr de minim 2 unităţi educaţionale; 

- Înfiinţarea şi dotarea unui număr de minim 2 laboratoare 

şcolare; 

- Amenajarea a minim o sală de sport/gimnastică; 

- Minim 1 teren de sport amenajat și modernizat.  

Durată: 2014 - 2020 Valoare estimată: 2.000.000 € 

Responsabili: 

- Consiliul Local Lunca; 

- Consiliul Judeţean Botoşani;  

- Ministerul Educaţiei Naţionale 

- Mediul de afaceri. 

Posibile surse de finanţare: 

- PNDR 2014 – 2020; POR 2014 – 2020;  

- Programul Operaţional Comun România – Ucraina / România 

– Republica Moldova 2014 – 2020; 

- Bugetul local.  
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Măsura 2.2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii culturale și reabilitarea patrimoniului cultural 

Proiecte: - Reabilitarea și dotarea căminului cultural din Lunca; 

- Reabilitarea și dotarea căminului cultural din Bâznoasa; 

- Reabilitarea și dotarea căminului cultural din Stroiești; 

- Construcţia unui cămin cultural în Zlătunoaia; 

- Extinderea Centrului Social Rezidenţial pentru persoane vârstnice; 

- Reabilitarea şi suplimentarea de volume a bibliotecii publice existente; 

- Dotarea cu echipamente audio – video a bibliotecii; 

- Construirea și dotarea cu echipamente audio-video a unui amfiteatru în aer liber pentru 

desfășurarea diferitelor evenimente în zona Valea Pădurii; 

- Amenajarea unei pârtii de schi; 

- Construirea și dotarea muzeului ”Andrei Popovici Bâznoșanu”; 

- Efectuarea săpăturilor arheologice pentru extragerea fragmentelor ceramice descoperite 

recent în satul Stroiești. 

Obiective: 

- Asigurarea unor condiţii optime pentru 

desfăşurarea activităţilor culturale; 

- Îmbunătăţirea condiţiilor de depozitare a 

fondului de carte din Biblioteca Publică; 

- Diversificarea activităţilor culturale.   

Ţinte cheie: 

- Creşterea cu minim 10% a fondului de carte din 

Biblioteca Publică; 

- Creşterea cu minim 10% a numărului de abonaţi ai 

Bibliotecii Publice; 

- Construirea/Reabilitarea a minim 1 Cămin Cultural;  

- Construirea muzeului; 

Durată: 2014 - 2020 Valoare estimată: 1.000.000 € 

Responsabili: 

- Consiliul Local Lunca 

- Consiliul Judeţean Botoşani  

- Ministerul Culturii; 

- Instituţiile culturale.  

Posibile surse de finanţare: 

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 

2020; 

- Programul Operaţional Regional 2014 – 2020;  

- Programul Operaţional Comun România – Ucraina / 

România – Republica Moldova 2014 – 2020; 

- Programului naţional de finanţare a cercetării 

arheologice sistematice (Ministerul Culturii); 

- Bugetul local.  
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Măsura 2.3. Sprijinirea activităţilor culturale 

Proiecte: - Organizarea de evenimente culturale cu participarea publicului larg; 

- Dezvoltarea de parteneriate cu organizaţiile culturale locale (ansamblului local ”Comorile 

Luncii”) 

Obiective: 

- Conservarea patrimoniului cultural local; 

- Creşterea notorietăţii comunei Lunca la 

nivel regional.   

Ţinte cheie: 

- Creşterea cu minim 15% a numărului de evenimente 

culturale anuale organizate la nivel local. 

Durată: 2014 - 2020 Valoare estimată: 75.000 € 

Responsabili: 

- Consiliul Local Lunca 

- Consiliul Judeţean Botoşani  

- Ministerul Culturii 

- Instituţiile culturale.  

Posibile surse de finanţare: 

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 

2020; 

- Programul Operaţional Regional 2014 – 2020;  

- Programul Operaţional Comun România – Ucraina / 

România – Republica Moldova 2014 – 2020; 

- Bugetul local.  
 

Măsura 2.4. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii şi serviciilor de sănătate 

Proiecte: - Reabilitarea dispensarului din Zlătunoaia; 

- Dotarea cu echipamente a dispensarului din Zlătunoaia; 

- Înfiinţarea de noi dispensare/cabinete medicale în satele din comună; 

- Construirea și dotarea cu echipament a unui spaţiu destinat unui cabinet veterinar. 

Obiective: 

- Îmbunătăţirea stării de sănătate a 

populaţiei; 

- Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare 

a activităţilor medicale. 

Ţinte cheie: 

- Reducerea cu minim 5% a incidenţei bolilor 

frecvente; 

- Reabilitarea/înfiinţarea a minim 1 unitate medicală; 

Durată: 2014 - 2020 Valoare estimată: 500.000 € 

Responsabili: 

- Consiliul Local Lunca,  

- Consiliul Judeţean Botoșani 

- Ministerul Sănătăţii.   

Posibile surse de finanţare: 

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 

2020; 

- Programul Operaţional Regional 2014 – 2020;  

- Bugetul local.  



 

Strategia de dezvoltare a comunei Lunca  | 101 

Măsura 2.5. Dezvoltarea serviciilor sociale 

Proiecte: - Reabilitarea și extinderea centrului social pentru persoane vârstnice; 

- Construirea și dotarea unui centrul social; 

- Înfiinţarea magazinelor sociale de tip Economat; 

- Dezvoltarea activităţilor de tip After - School; 

- Construirea de locuinţe sociale; 

- Dezvoltarea Structurilor de Economie Socială  

Obiective: 

- Îmbunătăţirea capacităţii de 

furnizare a serviciilor sociale; 

- Reducerea numărului de persoane 

asistate social.  

Ţinte cheie: 

- Reducerea cu 50% a cazurilor de abandon şcolar; 

- Reducerea cu 20% a cazurilor de violenţă domestică; 

- Reducerea cu 20% a cazurilor de abandon familial; 

- Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru 

copii proveniţi din medii defavorizat cu minim cu 20%; 

- Construirea a minim 10 locuinţe sociale. 

Durată: 2014 - 2020 Valoare estimată: 1.000.000 € 

Responsabili: 

- Consiliul Local Lunca 

- Consiliul Judeţean Botoşani  

- Serviciile Publice de Asistenţă 

Socială; 

- ONG-urile care activează în 

domeniul serviciile sociale.  

Posibile surse de finanţare: 

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020; 

- Programul Operaţional Regional 2014 – 2020;  

- Bugetul local.  
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Măsura 2.6. Îmbunătăţirea serviciilor de siguranţă şi ordine publică 

Proiecte: - Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă cu echipamente; 

- Dotarea cu echipamente pentru serviciile publice (utilaje și echipamente pentru 

deszăpezire, întreţinere drumuri și spaţii verzi, lame, pluguri, sărăriţe etc); 

- Dotarea cu sisteme de monitorizare video a locurilor publice cu infracţionalitate ridicată; 

- Îmbunătăţirea dotării serviciului public de poliţie cu echipamente şi infrastructură specifică; 

- Organizarea de campanii de informare cu privire la siguranţa cetăţeanului; 

Obiective: 

- Creşterea siguranţei populaţiei din 

comună 

 

Ţinte cheie: 

- Asigurarea supravegherii video a locurilor publice cu 

infracţionalitate ridicată; 

- Reducerea rate infracţionalităţii cu minim 10%; 

- Creşterea gradului de informare a populaţiei privind 

siguranţa publică.   

Durată: 2014 - 2020 Valoare estimată: 100.000 € 

Responsabili: 

- Consiliul Local Lunca 

- Consiliul Judeţean Botoşani  

- Poliţia Locală şi/sau Ministerul Afacerilor 

Interne.  

Posibile surse de finanţare: 

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 

2020; 

- Programul Operaţional Regional 2014 - 2020 

- Bugetul local.  

 

Măsura 2.7. Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber 

Proiecte: - Construirea unei baze sportive; 

- Extinderea şi modernizarea spaţiilor verzi; 

- Extinderea şi modernizarea spaţiilor de joacă pentru copii; 

- Înfiinţarea de parcuri de agrement în Lunca, Zlătunoaia, Stroiești și Stănești; 

Obiective: 

- Îmbunătăţirea aspectului general al 

comunei Lunca; 

- Diversificarea posibilităţilor de petrecere 

Ţinte cheie: 

- Asigurarea unei suprafeţe de minim 26 mp spaţiu 

verde pe cap de locuitor; 

- Creşterea suprafeţei spaţiilor de joacă pentru copii 
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a timpului liber. cu minim 30%; 

- Amenajarea a minim 2 spaţii de joacă pentru copii 

moderne; 

Durată: 2014 - 2020 Valoare estimată: 2.500.000 € 

Responsabili: 

- Consiliul Local Lunca 

- Mediul de afaceri local.  

Posibile surse de finanţare: 

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 

2020; 

- Programul Operaţional Regional 2014 – 2020;  

- Bugetul local.  
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Obiectiv strategic 3. Dezvoltarea economiei locale 

Plan de măsuri:  

Măsura 3.1. Dezvoltarea sectorului agricol 

Măsura 3.2. Sprijinirea dezvoltării IMM-urilor locale 

Măsura 3.3. Îmbunătăţirea colaborării între mediul de afaceri şi autorităţile publice locale  

 

Măsura 3.1. Dezvoltarea sectorului agricol 

Proiecte: - Dezvoltarea infrastructurii de acces spre exploataţiile agricole; 

- Înfiinţarea unui centru de valorificare a produselor agricole; 

- Acumulare de apă pentru activităţi agricole pe timp de vară; 

- Organizarea periodică de târguri de produse agroalimentare locale, ecologice. 

Obiective: 

- Valorificarea 

superioară a 

potenţialului 

agricol existent.  

Ţinte cheie: 

- Creşterea producţiei agricole vegetale şi animale cu minim 15%; 

- Creşterea suprafeţei terenurilor agricole valorificate cu minim 10%; 

- Creşterea cifrei de afaceri a producătorilor agricoli locali cu minim 25%; 

- Înfiinţarea unui siloz agricol/centru de depozitare a produselor agricole; 

- Înfiinţarea/reabilitarea a minim 5 km de drumuri de exploatare agricolă. 

Durată: 2014 - 2020 Valoare estimată: 2.500.000 € 

Responsabili: 

- Consiliul Local Lunca 

- Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Botoşani 

- Camera Agricolă Botoşani 

- Consiliul Judeţean Botoşani 

Posibile surse de finanţare: 

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

2014 – 2020 

- Bugetul local. 
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Măsura 3.2. Sprijinirea dezvoltării IMM-urilor locale 

Proiecte: - Organizarea de campanii de informare pentru accesare de fonduri europene; 

- Plan de atragere a investiţiilor;  

- Crearea de facilităţi pentru investitorii locali şi străini (start-up-uri, domenii strategice etc.);  

- Implementarea de programe de formare antreprenorială şi perfecţionare profesională; 

- Promovarea mărcilor locale pe plan naţional şi internaţional; 

- Promovarea activităţilor de servicii/mică producţie/meşteşuguri la nivel local; 

- Înfiinţarea de unităţi de producţie ce valorifică resursele locale.  

Obiective: 

- Creşterea numărului de IMM-uri; 

- Diversificarea activităţilor economice de 

la nivel local; 

- Creşterea numărului de locuri de muncă. 

Ţinte cheie: 

- Creşterea numărului de întreprinderi cu cel puţin 

15%; 

- Reducerea numărului de şomeri cu minim 15%; 

- Creşterea numărului de investiţii realizate prin 

accesarea fondurilor europene de către mediul de 

afaceri; 

- Realizarea unui studiu de evaluare a cererii şi ofertei 

de locuri de muncă. 

Durată: 2014 - 2020 Valoare estimată: 200.000 € 

Responsabili: 

- Consiliul Local Lunca 

- Camera de Comerţ şi Industrie Botoşani 

- Consiliul Judeţean Botoşani 

- Mediul de afaceri local.  

Posibile surse de finanţare: 

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 

2020; 

- Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020; 

- Programul Operaţional Capacitate Administrativă 

2014 – 2020; 

- Programul Operaţional Comun România – Ucraina / 

România – Republica Moldova 2014 – 2020; 

- Bugetul local. 
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Măsura 3.3. Îmbunătăţirea colaborării între mediul de afaceri şi autorităţile publice locale 

Proiecte: - Organizarea de consultări publice periodice între autorităţile locale şi mediul de afaceri; 

- Promovarea și dezvoltarea parteneriatelor de tip public-privat; 

- Acordarea unor facilităţi fiscale întreprinzătorilor. 

Obiective: 

- Creşterea numărului de parteneriate de 

tip public-privat. 

Ţinte cheie: 

- Minim 2 consultări publice anuale ale mediului de 

afaceri local; 

- Creşterea cu minim 10% a numărului de parteneriate 

de tip public-privat dintre Primăria Lunca şi mediul 

de afaceri. 

Durată: 2014 - 2020 Valoare estimată: 10.000 € 

Responsabili: 

- Consiliul Local Lunca 

- Mediul de afaceri local  

- Camera de Comerţ şi Industrie Botoşani 

Posibile surse de finanţare: 

- Bugetul local. 
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Plan de măsuri:  

Măsura 4.1. Dezvoltarea serviciilor de colectare şi transport al deşeurilor 

Măsura 4.2. Intervenţii pentru îmbunătăţirea factorilor de mediu 

Măsura 4.1. Dezvoltarea serviciilor de colectare şi transport al deşeurilor 

Proiecte: - Sprijinirea operatorului de salubritate prin identificarea în comun a soluţiilor optime privind 

managementul deşeurilor; 

- Extinderea serviciilor de colectare a deşeurilor; 

- Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru colectarea selectivă a deşeurilor; 

- Desfăşurarea de campanii de educare şi conştientizare a populaţiei cu privire la importanţa 

şi procedurile de colectare selectivă a deşeurilor; 

- Amenajarea spaţiilor publice cu pubele de gunoi; 

- Conştientizarea agenţilor economici cu privire la importanţa şi procedurile de colectare 

selectivă a deşeurilor; 

- Promovarea colectării selective a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice. 

Obiective: 

- Reducerea efectelor negative ale 

activităţilor umane asupra mediului. 

Ţinte cheie: 

- Creşterea cu 20% a gradului de acoperire a serviciilor 

de salubrizare; 

- Minim 1 campanie de educaţie şi conştientizare a 

populaţiei; 

- Creşterea cantităţii de deşeuri de echipamente 

electrice şi electronice colectată selectiv pe locuitor; 

- Creşterea cu minim 20% a numărului de pubele de 

gunoi din spaţiile publice. 

Durată: 2014 - 2020 Valoare estimată: 1.000.000 € 

Responsabili: 

- Consiliul Local Lunca 

- Consiliul Judeţean Botoşani 

- Operatorul de salubrizare 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Posibile surse de finanţare: 

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 

2020; 

- Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 

2020;  

Obiectiv strategic 4. Protecţia mediului 
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Botoşani; 

- Garda de Mediu.  

- Programul Operaţional Comun România – Ucraina / 

România – Republica Moldova 2014 – 2020; 

- Bugetul local.  

 

Măsura 4.2. Intervenţii pentru îmbunătăţirea factorilor de mediu 

Proiecte: - Înfiinţarea unui parc eolian; 

- Organizarea de campanii de informare şi conştientizare a populaţiei cu privire la importanţa 

factorilor de mediu;  

- Acţiuni de ecologizare a cadrului natural; 

- Identificare terenuri pentru împădurire;  

- Realizarea de acţiuni de împădurire; 

- Construirea unui dig de protecţie care să protejeze comuna de inundaţii; 

- Realizare perdele forestiere de protecţie, aliniamente de arbori (cu capacitate mare de 

retenţie a CO2) pe terenurile publice din imediata vecinătate a reţelei de străzi;  

- Campanii de promovare a bunelor practici de compostare în rândul fermierilor locali; 

- Utilizarea energiei din surse regenerabile. 

Obiective: 

- Îmbunătăţirea calităţii mediului; 

- Creşterea gradului de conştientizare al 

populaţiei vis-à-vis de problemele de 

mediu. 

Ţinte cheie: 

- Organizarea a minim 4 acţiuni de ecologizare; 

- Creşterea suprafeţei împădurite din comuna Lunca 

cu cel puţin 2 ha. 

- Reducerea suprafeţei terenurilor afectate de 

procesele de degradare a terenurilor, precum 

alunecări de teren sau inundaţii.  

Durată: 2014 - 2020 Valoare estimată: 500.000 € 

Responsabili: 

- Consiliul Local Lunca; 

- Unităţile educaţionale; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Botoşani; 

- Ministerul Mediului şi Pădurilor; 

- Direcţia Silvică a Judeţului Botoşani.   

Posibile surse de finanţare: 

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 

2020; 

- Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 

2020;  

- Programul Operaţional Comun România – Ucraina / 

România – Republica Moldova 2014 – 2020; 

- Bugetul local.  
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Plan de măsuri:  

Măsura 5.1. Îmbunătăţirea managementului serviciilor administraţiei publice locale 

Măsura 5.2. Modernizarea infrastructurii şi dotărilor administraţiei publice 

 

Măsura 5.1. Îmbunătăţirea managementului serviciilor administraţiei publice locale 

Proiecte: - Dezvoltarea mecanismului de consultare și participare a părţilor interesate în procesul 

decizional; 

- Studiu de evaluare a oportunităţii externalizării unor servicii publice; 

- Perfecţionarea personalului administrativ; 

- Schimburi de experienţă cu autorităţi locale din România şi/sau din Uniunea Europeană în 

scopul adoptării modelelor de bună practică; 

- Maparea și informatizarea resurselor publice gestionate de Primării (spaţii, terenuri);  

- Cadastru şi înregistrarea proprietăţilor din comună; 

- Extinderea patrimoniului public; 

- Implementarea sistemelor de plată on-line a taxelor și impozitelor; 

- Implementarea sistemelor de management și control în cadrul instituţiei Primăriei; 

- Activităţi de voluntariat pentru dezvoltarea comunei; 

- Acţiuni de implicare a comunităţii locale în dezvoltarea comunei.  

Obiective: 

- Creşterea eficienţei serviciilor 

publice locale. 

Ţinte cheie: 

- Organizarea unui număr de minim 2 consultări publice cu 

populaţia pe an; 

- 1 studiu de evaluare a oportunităţii externalizării serviciilor 

publice; 

- Perfecţionarea a minim 20% din aparatul de specialitate al 

Primăriei. 

Durată: 2014 - 2020 Valoare estimată: 150.000 € 

Responsabili: Posibile surse de finanţare: 

Obiectiv strategic 5. Dezvoltarea capacităţii administrative şi implicarea comunităţii în luarea 

deciziilor 
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- Consiliul Local Lunca 

- Consiliul Judeţean Botoşani.   

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020; 

- Programul Operaţional Regional 2014 – 2020; 

- Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 

2020;  

- Bugetul local.  

 

 

Măsura 5.2. Modernizarea infrastructurii şi dotărilor administraţiei publice 

Proiecte: - Modernizarea și extinderea clădirilor instituţiilor ce asigură servicii publice; 

- Modernizare spaţiilor aflate în proprietate publică;  

- Dotarea instituţiilor publice cu echipamente IT și software specializat; 

- Achiziţia utilajelor pentru lucrări publice (tractor, remorcă, autogreder, compactor, etc.); 

- Achiziţia de mijloace de transport pentru serviciul public de transport al elevilor, cetăţenilor;  

Obiective: 

- Creşterea eficienţei serviciilor publice 

locale. 

Ţinte cheie: 

- Reabilitare, lucrări de întreţinere, modernizare și 

extindere a clădirilor instituţiilor ce asigură servicii 

publice; 

- Dotarea instituţiilor publice cu echipamente IT și 

software specializat; 

- Achiziţia utilajelor pentru lucrări publice.  

Durată: 2014 - 2020 Valoare estimată: 1.000.000 € 

Responsabili: 

- Consiliul Local Lunca 

- Consiliul Judeţean Botoşani.  

Posibile surse de finanţare: 

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 

2020; 

- Programul Operaţional Capacitate Administrativă 

2014 – 2020;  

- Bugetul local.  
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II.4. Portofoliul de proiecte 

 

În urma consultărilor publice realizate la nivelul comunei Lunca, au fost selectate proiectele prioritare pentru 

dezvoltarea comunei Lunca.   

 

Selectarea acestor proiecte s-a făcut respectând următoarele criterii: contribuţia la creşterea nivelului de trai, 

contribuţia la dezvoltarea economică a comunei, contribuţia la menţinerea şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu și 

intensitatea problemei. Astfel, portofoliul de proiecte prioritare ale comunei Lunca este format din următoarele 

investiţii:  

1. Realizarea reţelei de alimentare cu apă potabilă; 

2. Realizarea reţelei de canalizare și a unei staţii de epurare; 

3. Realizarea reţelei de gaz metan; 

4. Reabilitarea infrastructurii rutiere; 

5. Reabilitarea și dotarea cu echipamente a unităţilor școlare; 

6. Reabilitarea, modernizarea și dotarea căminelor culturale. 
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1. REALIZAREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ  

Scopul proiectului: 
Creşterea calităţii vieţii populaţiei comunei Lunca prin asigurarea accesului 

permanent la infrastructura tehnico-edilitară. 

Obiective specifice: 

- Racordarea populaţiei la reţeaua de apă potabilă; 

- Furnizarea utilităţilor de bază la parametri optimi pentru desfăşurarea 

activităţilor economice; 

- Îmbunătăţirea condiţiilor sanitare la nivelul comunei. 

Problema identificată și 

necesitatea intervenţiei 

Accesul la infrastructura de apă contribuie în mod direct la creșterea calităţii 

vieţii populaţiei, având o importanţă crescută şi asupra mediului de afaceri 

existent sau potenţial. Conform rezultatelor Recensământului Populaţiei și 

Locuinţelor efectuat în 2011, doar 4,6% din locuinţele din comună beneficiază 

de alimentare cu apă în locuinţă. În acest caz, neexistând reţea publică de 

distribuţie a apei, alimentarea se face printr-un sistem de aducţiune propriu, 

direct dintr-o sursă naturală (puţ, fântână, izvor etc). De aici pot rezulta o serie 

de probleme de mediu (starea necorespunzătoare a apei, poluarea cu nitriţi, 

nitraţi etc). Infrastructura de apă potabilă reprezintă una din priorităţile 

actuale ale comunei Lunca.  

Modalitatea de rezolvare a 

problemelor 

Proiectul propune lucrări de realizare a reţelei de apă care să deservească 

satele şi gospodăriile comunei. 

Activităţi principale 

- Efectuarea studiilor tehnice necesare; 

- Căutarea oportunităţilor de finanţare; 

- Introducerea reţelei de apă în comună; 

Rezultate așteptate - Reţea de apă în comună. 

Buget estimativ - 6.000.000 EUR 

Surse de finanţare: 

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020; 

- Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020; 

- Fonduri guvernamentale; 

- Bugetul local. 

Posibili parteneri: 
- Consiliul Judeţean Botoşani 

- Furnizorii de utilităţi publice.  

Perioada de implementare - 2014 – 2020.  
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2. REALIZAREA REŢELEI DE CANALIZARE ȘI A STAŢIEI DE EPURARE 

Scopul proiectului: 
Creşterea calităţii vieţii populaţiei comunei Lunca prin asigurarea accesului 

permanent la infrastructura tehnico-edilitară. 

Obiective specifice: 

- Racordarea populaţiei la reţeaua de canalizare; 

- Furnizarea utilităţilor de bază la parametri optimi pentru desfăşurarea 

activităţilor economice; 

- Îmbunătăţirea condiţiilor sanitare la nivelul comunei. 

Problema identificată și 

necesitatea intervenţiei 

Accesul la infrastructura de canalizare contribuie în mod direct la creșterea 

calităţii vieţii populaţiei, având o importanţă crescută şi asupra mediului de 

afaceri existent sau potenţial. Conform rezultatelor Recensământului 

Populaţiei și Locuinţelor efectuat în 2011, doar 4,5% din locuinţele din comună 

beneficiază de instalaţie de canalizare în locuinţă. Cum în comună nu există 

reţea publică de canalizare, datele se referă la locuinţele care au instalaţie de 

canalizare la un sistem propriu (construit pentru o singură locuinţă sau un grup 

restrâns de locuinţe) sau în altă situaţie (locuinţe dotate cu conducte de 

evacuare, dar fără punct colector, apele putând fi evacuate direct în râu, 

grădină etc).  

 

Aceste sisteme aduc o serie de probleme mediului înconjurător (starea 

necorespunzătoare a foselor septice, poluarea cauzată de latrine etc.).  

Infrastructura şi echiparea edilitară reprezintă una din priorităţile actuale ale 

comunei Lunca.  

Modalitatea de rezolvare a 

problemelor 

Proiectul propune lucrări de realizare a reţelei de canalizare şi a staţiei de 

epurare, aduse la parametri optimi, care să deservească satele şi gospodăriile 

comunei.  

Activităţi principale 

- Efectuarea studiilor tehnice necesare; 

- Căutarea oportunităţilor de finanţare; 

- Introducerea reţelei de canalizare comună; 

- Proiectare şi construirea de staţii de epurare comună.  

Rezultate așteptate 
- Reţea de canalizare funcţională; 

- 1 staţie de epurare funcţională. 

Buget estimativ - 6.000.000 EUR 
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Surse de finanţare: 

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020; 

- Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020; 

- Fonduri guvernamentale; 

- Bugetul local. 

Posibili parteneri: 
- Consiliul Judeţean Botoşani 

- Furnizorii de utilităţi publice.  

Perioada de implementare - 2014 – 2020.  
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3. REALIZAREA REŢELEI DE GAZ METAN  

Scopul proiectului: 
Dezvoltarea economico-socială a comunei Lunca prin racordarea populaţiei la 
reţeaua de gaze naturale.  

Obiective specifice: 
- Racordarea populaţiei la reţeaua de gaz metan; 
- Furnizarea utilităţilor de bază la parametri optimi pentru desfăşurarea 

activităţilor economice; 

Problema identificată și 

necesitatea intervenţiei 

Racordarea comunei Lunca la reţeaua de alimentare cu gaz metan aduce 
numeroase beneficii pentru populaţie, având implicaţii directe şi asupra 
dezvoltării economice locale. Astfel, existenţa unei conducte de gaz ar crea 
posibilitatea montării unor centrale pe gaze naturale, facilitând, de asemenea, 
şi încălzirea instituţiilor publice, în special şcolile şi grădiniţele.  

Modalitatea de rezolvarea 

problemelor 
Proiectul propune racordarea comunei Lunca la reţeaua de alimentare cu gaz 
metan.  

Activităţi principale 

- Realizarea documentelor legate de reţeaua de gaz metan (avize, 
autorizaţii), inclusiv un studiu de impact asupra acestei lucrări, 
făcându-se şi o analiză de cost a acestei lucrări, identificându-se 
gospodăriile doritoare de gaz metan şi costurile pe care ar trebuie să 
le suporte comunitatea locală şi fiecare gospodărie în parte; 

- Identificarea principalelor surse de finanţare; 
- Introducerea şi extinderea reţelei de gaz metan la toate gospodăriile 

se va face în trepte, începând cu gospodăriile din lungul conductelor, 
spre centrul localităţilor, acolo unde aglomerarea gospodăriilor este 
mai mare. Se va avea în vedere extinderea pentru conectarea cu 
prioritate a instituţiilor publice – şcoli, dispensare medicale, etc.  

Rezultate așteptate - Reţea de gaz metan. 

Buget estimativ - 3.000.000 EUR 

Surse de finanţare: 

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020; 
- Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020; 
- Fonduri guvernamentale; 
- Bugetul local. 

Posibili parteneri: 
- Consiliul Judeţean Botoşani 
- Furnizorii de utilităţi publice.  

Perioada de implementare - 2014 – 2020.  
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4. REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE 

Scopul proiectului: 
Îmbunătăţirea accesibilităţii rutiere în comuna Lunca prin reabilitarea și 
modernizarea drumurilor publice.  

Obiective specifice: 

- Îmbunătăţirea aspectului general al comunei Lunca; 
- Creşterea atractivităţii comunei Lunca pentru desfăşurarea 

activităţilor economice;  
- Creşterea siguranţei rutiere;  
- Reducerea timpului de deplasare rutieră; 
- Facilitarea conexiunii comunei Lunca cu localităţile învecinate; 
- Reducerea poluării rutiere din comuna Lunca. 

Problema identificată și 

necesitatea intervenţiei 

Starea proastă a infrastructurii rutiere este una din problemele stringente ale 
comunei Lunca, având consecinţe majore atât de ordin economic, cât şi de 
ordin social, sau chiar estetic. Potrivit datelor furnizate de reprezentanţii 
Primăriei Comunei Lunca, lungimea totală a drumurilor publice de la nivel local 
este de 120 km, valoare menţinută constantă în perioada 2009 – 2013. Din 
acestea, 58,3% sunt drumuri pietruite, iar 41,7% sunt drumuri de pământ. 
 
Infrastructura şi echiparea rutieră reprezintă una din priorităţile actuale ale 
comunei Lunca.  

Modalitatea de rezolvarea 

problemelor 

Proiectul propune ample lucrări de reabilitare şi extindere a infrastructurii de 
drumuri, odată cu aducţiunea reţelelor edilitare din corpul drumului. Având în 
vedere că necesitatea extinderii reţelei rutiere este periodică, într-o primă 
etapă este vizată asfaltarea drumurilor existente. 

Activităţi principale 

- Modernizare prin asfaltare a drumurilor de interes local;  
- Refacerea şanţurilor şi a podeţelor, amenajarea intersecţiilor,  

semnalizare și marcaje. 
- Modernizare prin pietruire drumuri de interes local.  

Rezultate așteptate - Reţea modernă a drumurilor comunale şi săteşti.   

Buget estimativ - 5.000.000 EUR 

Surse de finanţare: - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 

Posibili parteneri: 

- Consiliul Judeţean Botoşani; 
- Ministerul Transporturilor;  
- Direcţia Judeţeană de Drumuri și Poduri Botoșani; 
- Bugetul local.  

Perioada de implementare - 2014 – 2020.  
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5. REABILITAREA ȘI DOTAREA CU ECHIPAMENTE A UNITĂŢILOR ȘCOLARE  

Scopul proiectului  
Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice din învăţământ din comuna Lunca prin 

asigurarea condiţiilor corespunzătoare de desfășurare a actului educaţional.  

Obiective specifice  

- Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a actului didactic; 

- Racordarea unităţilor școlare la utilităţile publice; 

- Dotarea unităţilor școlare cu echipamentele necesare;. 

Problema identificată şi 
necesitatea intervenţiei  

În comuna Lunca funcţionează 1 şcoală coordonatoare care gestionează activitatea 

desfăşurată în şcolile şi grădiniţele arondate. În prezent, unităţile educaţionale din 

comună au dotări edilitare precare, neîndeplinind standardele de calitate 

corespunzătoare unei funcţionări normale. După realizarea sistemelor de apă 

potabilă și canalizare, unităţile școlare din comună trebuie racordate la aceste 

facilităţi. De asemenea, este nevoie de dotarea cu sisteme centralizate de încălzire.  

Cea mai gravă problemă se înregistrează la Școala cu clasele I-IV ”Paisie Olaru” din 

Stroiești, care necesită reabilitare imediată. 

Modalitatea de rezolvare a 
problemelor  

Prezentul proiect propune reabilitarea și asigurarea facilităţilor celor 6 unităţi 

educaţionale de la nivelul comunei Lunca pentru crearea condiţiilor optime de 

învăţământ.  

Activităţi principale  

- Reabilitarea corpurilor de clădire ale unităţilor educaţionale; 

- Dotarea cu mobilier; 

- Dotarea cu echipamente şi aparatură specifică. 

Rezultate aşteptate  

- Reabilitarea cel puţin a corpului de clădire al Școlii cu clasele I-IV ”Paisie 

Olaru” din Stroiești; 

- Dotări și echipamente moderne. 

Buget estimat  - 400.000 EUR 

Surse de finanţare  

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020; 

- Programul Operaţional Regional 2014-2020; 

- Bugetul local. 

Posibili parteneri  

- Ministerul Educaţiei Naţionale; 

- Mediul de afaceri; 

- Unităţile educaţionale 

Perioada de implementare  - 2014 - 2020 
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6. REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA CĂMINELOR CULTURALE 

Scopul proiectului  
Creşterea calităţii vieţii culturale din comuna Lunca prin susţinerea infrastructurii 
culturale existente şi prin diversificarea ofertei culturale.  

Obiective specifice  

- Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a evenimentelor culturale; 

- Îmbunătățirea dotărilor tehnice ale Căminelor Culturale din Lunca, Bâznoasa, 

Stroiești; 

- Diversificarea ofertei culturale locale;  

- Creşterea numărului de evenimente anuale organizate în comuna Lunca;  

- Creşterea numărului de participanţi la evenimentele organizate în cadrul 

Căminelor Culturale.  

Problema identificată şi 
necesitatea intervenţiei  

Activitatea culturală din comuna Lunca este destul de restrânsă şi se bazează în 
principal pe tradiţiile conservate de localnici, asociaţii, organizaţii şi evenimente 
specifice. Din păcate, infrastructura culturală se află într-o stare degradată, la nivel 
local condiţiile de desfăşurare ale activităţilor culturale nefiind tocmai propice. 

Modalitatea de rezolvare a 
problemelor  

Pentru îmbogăţirea ofertei culturale din comuna Lunca, este oportună reabilitarea şi 
dotarea căminelor culturale. Această activitate va duce la creşterea gradului de 
acces şi de participare a populaţiei rurale la viaţa culturală. Totodată, vor fi 
promovate tradiţiile și obiceiurile locale. 

Activităţi principale  

- Realizarea documentaţiei tehnico – economice; 

- Reabilitarea celor 3 cămine culturale, prin consolidare, amenajare, 

modernizare și dotare cu aparatura și mobilierul corespunzător. 

Rezultate aşteptate  

- Cel puţin 1 cămin cultural reabilitat; 

- Creșterea cu minim 25% a numărului de evenimente organizate anual; 

- Creșterea cu minim 30% a numărului de participanţi.  

Buget estimat  - 800.000 EUR 

Surse de finanţare  

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020; 

- Programul Operaţional Regional 2014-2020; 

- Bugetul local. 

Posibili parteneri  
- Ministerul Culturii; 

- Mediul de afaceri; 

Perioada de implementare  - 2014 - 2020 
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II.5. Surse de finanţare a proiectelor de dezvoltare 
 

Proiectele ce vizează dezvoltarea socio – economică a 

comunei Lunca pot fi realizate prin susţinerea 

financiară din bugetul local, din fonduri nerambursabile 

guvernamentale, din fonduri nerambursabile europene 

sau din fonduri rambursabile (de genul creditelor). La 

aceste surse de finanţare se adaugă posibilitatea 

dezvoltării parteneriatelor de tip public-privat, care s-au 

dovedit a fi soluţia potrivită pentru rezolvarea 

anumitor probleme comunitare în multe dintre statele 

europene dezvoltate.  

 

Fiecare dintre aceste posibile modalităţi de susţinere a 

proiectelor locale prezintă avantaje şi dezavantaje. În 

primul rând, susţinerea proiectelor din bugetul local 

este cea mai puţin recomandată soluţie deoarece 

fondurile din această sursă sunt extrem de limitate, iar 

disponibilitatea financiară a acestora este relativă.  

 

Fonduri de finanţare nerambursabilă 

 

Fondurile structurale şi de coeziune sunt instrumente 

financiare prin care Uniunea Europeană acţionează 

pentru realizarea obiectivelor Politicii de Coeziune prin 

implementarea Programelor Operaţionale, pentru 

eliminarea disparităţilor economice şi sociale între 

regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi 

sociale. 

 

Instrumentele structurale ale Uniunii Europene au rolul 

de a stimula creşterea economică a statelor membre 

ale Uniunii şi de a conduce la reducerea disparităţilor 

dintre regiuni. Ele nu acţionează însă singure, 

necesitând asigurarea unei contribuţii din partea 

statelor membre implicate. Ele sunt cofinanţate în 

principal din resursele publice ale statului membru, însă 

în multe domenii este necesară şi contribuţia financiară 



 

120 | Strategia de dezvoltare locală a comunei Lunca, pe perioada 2014-2020 

privată, aceasta fiind încurajată în cele mai multe 

cazuri. 
 

Instrumentele financiare cunoscute ca Fonduri 

Structurale sunt Fondul European de Dezvoltare 

Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE) şi 

Fondul de Coeziune (FC), la care se adaugă Fondul 

European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală 

(FEADR) şi Fondul European pentru Pescuit (FEP), ca 

acţiuni complementare. Aceste instrumente sunt 

aplicate prin intermediul programelor operaţionale şi 

sectoriale disponibile pentru o anumită perioadă de 

programare. Perioada de programare curentă este 

2014-2020. 
 

În perioada 2014-2020, fondurile alocate României sunt 

de aproximativ 22,4 miliarde EUR în cadrul politicii de 

coeziune (FEDR, FSE, Fondul de coeziune), la care se 

adaugă încă 106 milioane EUR din Iniţiativa privind 

ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor (alături de 

o alocare identică din FSE). Fondurile alocate pentru 

dezvoltarea sectorului agricol și a zonelor rurale vor fi 

suplimentate cu 8 miliarde EUR din Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). Alocarea 

pentru Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime (EMFF) se ridică la aproximativ 168 milioane 

EUR.  
 

Fondul Social European (FSE) este principalul 

instrument prin care Europa susţine crearea de locuri 

de muncă, ajută oamenii să obţină locuri de muncă mai 

bune și asigură oportunităţi profesionale mai echitabile 

pentru toţi cetăţenii UE. Fondul funcţionează prin 

investiţii în capitalul uman al Europei – angajaţii, tinerii 

și toţi cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă. 

Finanţarea FSE de 10 miliarde EUR pe an îmbunătăţește 

perspectivele de angajare pentru milioane de europeni, 

în special pentru cei cărora le este dificil să își găsească 

de lucru. 
 

FSE finanţează următoarele priorităţi: 

 adaptabilitatea angajaţilor, prin formarea de 

competenţe noi, și a întreprinderilor, prin 

adoptarea unor metode noi de lucru; 

 sporirea accesului la locuri de muncă: ajutând 

tinerii în tranziţia de la școală pe piaţa muncii sau 

asigurându-le formare profesională celor aflaţi în 

căutarea unui loc de muncă, pentru a le 

îmbunătăţi perspectivele de angajare; 

 formarea vocaţională și învăţarea pe tot parcursul 

vieţii în vederea dobândirii de noi competenţe; 

 sprijinirea persoanelor din grupurile defavorizate 

pentru obţinerea unui loc de muncă. 
 

FSE în România finanţează două programe 

operaţionale: 

 Programul Operațional dedicat capitalului uman; 

 Programul Operațional dedicat capacității 

administrative.  
 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 

urmăreşte consolidarea coeziunii economice şi sociale 

în cadrul Uniunii Europene prin corectarea 

dezechilibrelor existente între regiunile acesteia. 

 

FEDR îşi concentrează investiţiile asupra mai multor 

domenii prioritare cheie. Această abordare este 

cunoscută sub denumirea de „concentrare tematică”: 



 

Strategia de dezvoltare a comunei Lunca  | 121 

 Inovare şi cercetare; 

 Agenda digitală; 

 Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-

uri); 

 Economie cu emisii reduse de carbon. 
 

În România, în perioada 2014-2020, FEDR finanţează 

proiecte în valoare totală de 10.726.080.699 Euro, în 

cadrul Programelor operaţionale şi axelor prioritare 

aferente acestora: 

 Programul Operaţional dedicat infrastructurii de 

anvergură este finanţat din FEDR, cu suma totală de 

2.483.527.507 EUR; 

 Programul Operaţional dedicat competitivităţii este 

finanţat din FEDR, cu suma totală de 1.329.787.234 

EUR; 

 Programul Operaţional dedicat asistenţei tehnice 

este finanţat din FEDR, cu suma totală de 

212.765.960 EUR; 

 Programul Operaţional regional este finanţat din 

FEDR, cu suma totală de 6.700.000.000 EUR. 
 

FEDR finanţează şi următoarele programe de 

cooperare transfrontalieră: 

 Romania-Ucraina; 

 Romania-Moldova; 

 Romania-Bulgaria; 

 Romania-Serbia; 

 Romania-Ungaria; 

 Ungaria – Slovacia – Romania - Ucraina; 

 Bazinul Marii Negre; 

 Europa Centrala; 

 INTERREG EUROPE; 

 URBACT III; 

 INTERACT III; 

 DUNĂREA. 
 

Programul de Cooperare Transfrontalieră România-

Bulgaria 2014-2020 va beneficia de o alocare financiară 

de 215.745.513 EUR din fonduri FEDR (258.504.125 EUR 

buget total). 
 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

(FEADR) reprezintă o sursă de finanţare din partea UE, 

utilizată de statele membre pentru a realiza o gamă 

largă de obiective ale politicii de dezvoltare rurale, cum 

ar fi: îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor 

agricole, forestiere și agroalimentare; susţinerea 

protecţiei mediului natural; susţinerea economiilor 

rurale; asigurarea calităţii vieţii în zonele rurale. 

 

FEADR dispune de un buget în valoare de 96,4 miliarde 

EUR, care este distribuit în statele membre prin 

intermediul a 94 de Programe de dezvoltare rurală 

(PDR) diferite. La nivelul Uniunii, FEADR este supervizat 

de către Direcţia Generală Agricultură şi Dezvoltare 

Rurală a Comisiei Europene.  

 

Fondurile FEADR disponibile pot fi accesate în baza a 

două documente-cheie: Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020 şi Planul Naţional 

Strategic pentru Dezvoltare Rurală. 

 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 

2020 susţine dezvoltarea strategică a spaţiului rural 

prin abordarea strategică a următoarelor obiective: 

http://www.mdrt.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-4172
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 Restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor 

agricole; 

 Gestionarea durabilă a resurselor naturale și 

combaterea schimbărilor climatice; 

 Diversificarea activităţilor economice, crearea de 

locuri de muncă, îmbunătăţirea infrastructurii şi 

serviciilor pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii în 

zonele rurale. 

 

Bugetul total disponibil pentru finanţările prin PNDR 

2014 - 2020 este de 8.015.663.402 EUR. 

 

Priorităţi ale UE stabilite în cadrul  Regulamentului de 

dezvoltare rurală (1305/2013):  

 Încurajarea transferului de cunoștinţe și a inovării 

în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale (P1); 

 Creșterea viabilităţii exploataţiilor și a 

competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură în 

toate regiunile și promovarea tehnologiilor 

agricole inovative si a gestionării durabile a 

pădurilor (P2); 

 Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv 

procesarea și comercializarea produselor agricole, 

a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în 

agricultură (P3); 

 Refacerea, conservarea și consolidarea 

ecosistemelor care sunt legate de agricultură și 

silvicultură (P4); 

 Promovarea utilizării eficiente a resurselor și 

sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii 

reduse de carbon și rezistentă la schimbările 

climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic 

(P5); 

 Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei 

şi dezvoltare economică în zonele rurale (P6). 

 

Fondul de Coeziune (FC) ajută statele membre cu un 

produs naţional brut (PNB) pe cap de locuitor de mai 

puţin de 90% din media comunitară să-şi reducă 

diferenţele dintre nivelurile de dezvoltare economică şi 

socială şi să-şi stabilizeze economiile. Acesta susţine 

acţiuni în cadrul obiectivului „Convergenţă” şi se află 

sub incidenţa aceloraşi reguli de programare, de 

gestionare şi de control ca în cazul FSE şi FEDR. 

 

Fondul de Coeziune finanţează acţiuni care fac parte 

din următoarele domenii: 

 reţele transeuropene de transport, în special 

proiectele prioritare de interes european definite 

de Uniunea Europeană; 

 mediu.  

 

În acest context, Fondul de Coeziune poate interveni, 

de asemenea, în proiecte din domeniul energiei sau al 

transporturilor, atâta vreme ce acestea prezintă 

avantaje clare pentru mediu: eficacitate energetică, 

utilizarea de surse de energie regenerabile, dezvoltarea 

transportului feroviar, sprijinirea intermodalităţii, 

consolidarea transporturilor publice etc. 

 

În România, în perioada 2014-2020, FC va finanţa 

proiecte în cadrul Programului Operaţional dedicat 

http://ec.europa.eu/ten/transport/priority_projects/index_en.htm
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infrastructurii de anvergură finanţat din FC, cu suma de 

6.934.996.977 EUR.  

 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime 

(EMFF) va contribui la sprijinirea obiectivelor în materie 

de dezvoltare durabilă din cadrul politicii comune în 

domeniul pescuitului. În vederea atingerii acestor 

obiective, investiţiile vor fi direcţionate către proiecte 

care limitează impactul pescuitului asupra mediului 

marin, alături de noi forme de venit, și care diversifică și 

conferă valoare adăugată produselor din sectorul 

pescuitului și acvaculturii. Astfel, EMFF:  

 va sprijini pescarii în tranziţia către un pescuit 

durabil 

 va ajuta comunităţile din zonele de coastă să își 

diversifice economiile 

 va finanţa proiecte care creează noi locuri de 

muncă și îmbunătăţesc calitatea vieţii în regiunile 

de coastă ale Europei 

 va facilita accesul la finanţare. 

EMFF va finanţa proiecte cu suma de 168.421.371 Euro.  

 

Parteneriatele de tip public-privat 

 

Parteneriatele de tip public-privat sunt o soluţie 

general recomandată şi promovată pentru rezolvarea 

problemelor sau eficientizarea serviciilor publice. 

Apariţia Legii nr. 178/2010 care reglementează 

parteneriatul public-privat este privită drept o 

oportunitate reală de a implementa proiectele 

propuse.  

 

În comuna Lunca există posibilitatea dezvoltării 

parteneriatelor de tip public-privat în diverse domenii. 

În urma adoptării legii parteneriatului public-privat s-ar 

putea externaliza o serie de servicii şi activităţi, 

partenerii locali putând fi atât mediul de afaceri, cât şi 

sectorul non-profit. 

 

Unul dintre domeniile de interes pentru dezvoltarea 

parteneriatelor locale este reprezentat de serviciile 

sociale.  

 

Creditarea este o modalitate relativ simplă, din punct 

de vedere procedural, de obţinere a finanţării pentru 

proiectele de investiţii. Costurile aferente creditelor 

sunt mari şi implică şi un anumit grad de risc vis-à-vis de 

posibilitatea de rambursare a datoriilor, mai ales într-o 

situaţie de incertitudine cum este cea generată de criza 

financiară. În plus, un grad ridicat de îndatorare poate 

reprezenta o blocare a posibilităţilor de investiţii pe 

termen scurt şi mediu, deoarece administraţia publică 

devine neeligibilă atât pentru accesarea altor credite, 

cât şi pentru atragerea de fonduri nerambursabile. 

 

Pentru a permite contractarea unor noi credite pentru 

investiţii în perioada următoare, gradul de îndatorare al 

Consiliului Local Lunca nu trebuie să depăşească limita 

de 30%.  

 

De asemenea, legislaţia naţională care plafonează 

tragerile din fonduri rambursabile contractate sau noi 

nu este  aplicabilă creditelor contractate pentru 

cofinanţarea proiectelor europene.  
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II.6. Coerenţa cu politicile existente 

 

 

Obiective 

strategice 

Obiective  

specifice 

Politici existente 

OS 1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

tehnico-edilitare 

- Dezvoltarea 

infrastructurii de utilităţi 

publice; 

- Modernizarea 

infrastructurii rutiere 

Strategia Națională pentru Dezvoltare Regională 2014-

2020. Obiective: 

• ca obiectiv specific în domeniul infrastructurii, 

creșterea gradului de accesibilitate a regiunilor prin 

îmbunătățirea mobilității regionale și asigurarea 

serviciilor esențiale pentru o dezvoltare economică 

sustenabilă și inclusivă;  

• ca Prioritate de dezvoltare (3): Dezvoltarea 

infrastructurii de importanță regională și locală 

care, prin activităţi precum reabilitarea, 

modernizarea, extinderea reţelei stradale locale, 

dezvoltarea reţelelor de utilităţi publice, facilitarea 

accesului populaţiei la locuinţe, managementul 
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integrat al deșeurilor și construcţia de staţii de 

epurare sau retehnologizarea acestora, vor 

contribui la confortul cetăţenilor dar și la atragerea 

de noi investiţii. 

 

Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014- 2020. 

Obiectivul principal al Priorităţii 2: dezvoltarea unei 

infrastructuri moderne care să asigure creşterea 

accesibilităţii, conectivităţii şi atractivităţii Regiunii Nord-

Est.  

 

Strategia de Dezvoltare Teritorială a României. Obiective: 

• Dezvoltarea unei reţele de transport eficientă și 

diversificată capabilă să asigure gestionarea 

fluxurilor de oameni și mărfuri; 

• Asigurarea unei echipări complete cu 

infrastructură de utilităţi publice a localităţilor 

urbane și rurale. 

 

OS2. Creşterea 

calităţii serviciilor 

publice 

- Îmbunătăţirea serviciilor 

de învăţământ şi 

educaţie; 

- Îmbunătăţirea serviciilor 

de sănătate; 

- Îmbunătăţirea serviciilor 

sociale; 

- Sprijinirea activităţilor 

culturale 

Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014- 2020. 

Obiectivul principal al Priorităţii 1: îmbunătăţirea 

capitalului uman prin aplicarea de măsuri orientate către 

creşterea ocupării, accesului la educaţie, instruire şi 

sănătate, promovarea incluziunii sociale. 

 

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a 

României – Orizonturi 2013-2020-2030. Orizont 2020. 

Obiectiv naţional: Promovarea consecventă, în noul 

cadru legislativ şi instituţional, a normelor şi 

standardelor UE cu privire la incluziunea socială, 

egalitatea de şanse şi sprijinirea activă a grupurilor 

defavorizate; punerea în aplicare, pe etape, a Strategiei 
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Naţionale pe termen lung privind populaţia şi 

fenomenele migratorii.  

 

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a 

României – Orizonturi 2013-2020-2030. Orizont 2020. 

Obiectiv naţional: Atingerea unor parametri apropiaţi de 

nivelul mediu actual al stării de sănătate a populaţiei şi al 

calităţii serviciilor medicale din celelalte state membre 

ale UE; integrarea aspectelor de sănătate şi 

demografice în toate politicile publice ale României.  

 

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a 

României – Orizonturi 2013-2020-2030. Orizont 2020. 

Obiectiv naţional: Atingerea nivelului mediu de 

performanţă al UE în domeniul educaţiei şi formării 

profesionale, cu excepţia serviciilor în mediul rural şi 

pentru grupurile dezavantajate, unde ţintele sunt cele 

ale UE pentru 2010.  

 

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a 

României – Orizonturi 2013-2020-2030. Orizont 2013: 

Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea 

competitivităţii prin corelarea educaţiei şi învăţării pe 

tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea 

oportunităţii sporite pentru participarea viitoare pe o 

piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă. 

 

Acest obiectiv este în concordanţă şi cu o serie de 

strategii sectoriale de la nivel naţional: 

• Strategia pentru Sănătate 2014-2020 

• Strategia Națională pentru Reducere a Sărăciei 2014-

2020 
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• Strategia pentru Dezvoltarea Infrastructurii 

Educaționale 

• Cadrul strategic pentru educația terțiară 

• Strategia națională pentru învățare pe tot parcursul 

vieții. 

OS3. Dezvoltarea 

economiei locale 

- Atragerea investitorilor 

români şi străini; 

- Creşterea productivităţii 

sectorului agrozootehnic; 

- Îmbunătăţirea colaborării 

dintre agenţii economici 

şi dintre aceştia şi 

autorităţile publice 

La nivelul Strategiei Europa 2020, a fost propus  ca și 

instrument de lucru: iniţiativa O agendă pentru noi 

competențe și noi locuri de muncă, pentru a îmbunătăţi 

mediul de afaceri, în special pentru IMM-uri și a sprijini 

dezvoltarea unei baze industriale solide și durabile. Din 

cele 5 obiective majore stabilite în cadrul Strategiei, 

obiectivul Cercetarea, dezvoltarea și inovarea dorește 

până în 2020, un nivel al investiţiilor publice și private în 

cercetare și dezvoltare de 3% din PIB-ul Uniunii 

Europene. 

 

Planul de Dezvoltare Regională Nord - Est 2014- 2020. 

Obiectivul principal al Priorităţii 3: Sprijinirea unei 

economii competitive şi a dezvoltării locale.   

 

Acest obiectiv mai este corelat și cu strategiile sectoriale 

naţionale: Strategia Națională pentru Agenda Digitală a 

României, Strategia Națională pentru CDTI, Strategia 

Națională pentru competitivitate. 

OS4. Protecţia 

mediului 

- Realizarea de lucrări de 

îmbunătăţiri funciare; 

- Îmbunătăţirea 

managementului 

deşeurilor solide; 

- Protejarea solului, apei şi 

cadrului natural; 

- Utilizare resurse 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene - 

Obiectiv principal: Protejarea capacităţii Pământului de a 

menţine viaţa în toată diversitatea ei, respectarea 

limitelor resurselor naturale ale planetei şi asigurarea 

unui înalt nivel de protecţie şi îmbunătăţire a calităţii 

mediului. Prevenirea şi reducerea poluării mediului şi 

promovarea producţiei şi consumului durabile, pentru a 

determina distrugerea legăturii dintre creşterea 
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energetice regenerabile economică şi degradarea mediului. 

 

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a 

României – Orizonturi 2013-2020-2030. Orizont 2020. 

Obiectiv naţional: Asigurarea funcţionării eficiente şi în 

condiţii de siguranţă a sistemului energetic naţional, 

atingerea nivelului mediu actual al UE în privinţa 

intensităţii şi eficienţei energetice; promovarea şi 

aplicarea unor măsuri de adaptare la efectele 

schimbărilor climatice şi respectarea principiilor 

dezvoltării durabile. 

 

Strategia Națională pentru Dezvoltare Regională. 

Obiectivul specific: protecţia și îmbunătăţirea mediului 

prin creșterea calităţii serviciilor de apă, reabilitarea 

siturilor industriale poluate și abandonate și luarea unor 

măsuri de prevenire a riscurilor și creștere a capacităţii 

de intervenţie în situaţii de urgenţă. 

 

Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014- 2020. 

Obiectivul principal al Priorităţii 4: optimizarea utilizării 

şi protejarea resurselor şi patrimoniului natural.  

 

Optimizarea utilizării și protecţia surselor naturale și 

valorilor culturale este susţinută și de: 

• Strategia Națională privind Schimbările climatice 

2014-2020 

• Strategia Națională pentru Managementul 

Deșeurilor 2014-2020 

 

Schimbările climatice și energia se află pe lista 

priorităţilor Strategiei Europa 2020, având ca target de 
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realizare: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect 

de seră faţă de 1990, creșterea ponderii surselor de 

energie regenerabilă până la 20%, creșterea cu 20% a 

eficienţei energetice. 

OS5. Dezvoltarea 

capacităţii 

administrative şi 

implicarea 

comunităţii în luarea 

deciziilor 

- Îmbunătăţirea capacităţii 

de dezvoltare şi de 

implementare proiecte; 

- Implicarea cetăţenilor şi 

actorilor locali în 

dezvoltarea zonei 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 

2020 prin cele două axe prioritare:  

- Guvernare eficientă, predictibilă şi 

transparentă; 

- Administraţie accesibilă.  
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II.7. Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei 
 

 

Monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei de 

dezvoltare locală a comunei Lunca, pe perioada 2014 - 

2020 are drept scop atât aprecierea gradului de 

realizare al proiectelor propuse în document, per 

ansamblu, cât şi fundamentarea eventualelor revizuiri 

şi modificări ale obiectivelor, ţintelor, planurilor de 

măsuri şi acţiuni. 

 

Monitorizarea reprezintă un procesul continuu de 

culegere a informaţiilor relevante despre modul de 

implementare a Strategiei de dezvoltare locală a 

comunei Lunca, pe perioada 2014 - 2020, în timp ce 

evaluarea este un proces care foloseşte informaţiile 

obţinute pe parcursul monitorizării pentru a stabili dacă 

strategia şi-a atins ţinta şi a avut eficienţa scontată: şi-a 

îndeplinit viziunea şi obiectivele strategice şi specifice 

menţionate. 

 

 

 

Monitorizarea implementării strategiei va fi realizată în 

permanenţă de către un departament/ un angajat al 

Primăriei Comunei Lunca, desemnat prin decizie a 

Primarului comunei Lunca. Monitorizarea va consta în 

verificarea implementării în perioada programată a 

activităţilor, colectarea datelor necesare pentru 

popularea bazei de date a indicatorilor de evaluare etc. 

Această activitate contribuie şi la o îmbunătăţire a 

coordonării proiectelor realizate la nivel local cu cele 

realizate la nivel judeţean şi regional. 

 

Evaluarea implementării strategiei se bazează pe 

compararea gradului de atingere a ţintelor propuse 

iniţial cu situaţia dezvoltării comunei la diferite 

momente. Pentru aceasta trebuie avută în vedere 

evoluţia indicatorilor de evaluare şi a stadiului la care 
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aceştia se află în funcţie de ţintele aferente stabilite în 

cadrul obiectivelor specifice. 

 

Evaluarea va fi efectuată de către departamentul care 

va realiza şi activitatea de monitorizare. La o perioadă 

stabilită de Primarul comunei Lunca (se recomandă 

perioade nu mai mici de 1 an), acest departament va 

prezenta în plenul Consiliului Local un raport de 

evaluare a implementării strategiei care va conţine 

situaţia indicatorilor de evaluare. În baza acestei 

situaţii, departamentul va propune eventuale 

modificări sau actualizări ale prevederilor strategiei. 

 

Se recomandă ca, la perioade mai mari de timp (3-5 ani) 

sau în cazul unor schimbări socio-economice sau 

administrative majore să se efectueze o revizuire a 

documentului strategic. O revizuire a Strategiei de 

dezvoltare locală a comunei Lunca, pe perioada 2014 - 

2020, este recomandată pentru sfârșitul anului 2015 – 

începutul anului 2016, când vor fi finalizate toate 

proiectele finanţate din fonduri europene din perioada 

actuală de programare. 

 

Indicatori de evaluare a implementării strategiei 

comunei Lunca 

 

Dezvoltarea infrastructurii tehnico - edilitare 

 Lungimea reţelei de alimentare cu apă 

potabilă; 

 Lungimea reţelei de canalizare; 

 Lungimea reţelei de distribuţie a gazului 

metan: 

 Lungimea reţelei de joasă tensiune; 

 Gradul de conectare la reţeaua de apă 

potabilă; 

 Gradul de conectare la reţeaua de canalizare; 

 Gradul de conectare la reţeaua de gaze 

naturale; 

 Gradul de conectare la reţeaua de electricitate; 

 Lungimea drumurilor comunale și sătești 

asfaltate; 

 Lungimea drumurilor comunale și sătești 

pietruite; 

 Lungimea străzilor comunale și sătești de 

pământ; 

 Lungimea trotuarelor modernizate. 

 

 

Creșterea calităţii serviciilor publice 

 Numărul sălilor de clasă; 

 Unităţi de învăţământ reabilitate; 

 Numărul laboratoarelor şcolare; 

 Numărul sălilor de sport; 

 Numărul de cămine culturale; 

 Unităţi medico-sanitare reabilitate; 

 Incidenţa bolilor frecvente; 

 Numărul de parteneriate în domeniul furnizării 

serviciilor sociale; 

 Numărul de ONG-uri active în domeniul social; 

 Numărul cazurilor de abandon şcolar; 

 Numărul cazurilor de violenţă domestică; 

 Numărul cazurilor de abandon familial; 

 Gradul de acoperire cu servicii sociale pentru 

copii proveniţi din medii defavorizate; 
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 Rata şomajului în rândul persoanelor 

defavorizate; 

 Numărul întreprinderilor sociale; 

 Numărul volumelor din Biblioteca Publică; 

 Numărul de abonaţi ai Bibliotecii Publice; 

 Evenimente culturale organizate; 

 Zone publice supravegheate video; 

 Rata infracţionalităţii (număr infracţiuni la 

10.000 de locuitori); 

 Numărul echipamentelor în parcurile de joacă 

pentru copii; 

 Numărul băncilor instalate în spaţiile publice; 

 Numărul de coşuri de gunoi montate în spaţiile 

publice. 

 

Dezvoltare economiei locale 

 Numărul întreprinderilor; 

 Densitatea IMM-urilor (număr IMM-uri la 1.000 

de locuitori); 

 Cifra de afaceri totală; 

 Numărul şomerilor înregistraţi; 

 Numărul mediu al salariaţilor; 

 Producţia agricolă vegetală şi animală; 

 Suprafaţa terenurilor agricole valorificate; 

 Km de drumuri de exploatare agricolă 

înfiinţate/reabilitate; 

 Numărul de parteneriate de tip public-privat 

dintre Primăria Lunca şi mediul de afaceri. 

 

Protecţia mediului 

 Cantitatea de deşeuri menajere generate; 

 Gradul de acoperire a serviciilor de salubrizare; 

 Cantitatea de deşeuri de echipamente electrice 

şi electronice colectată selectiv pe locuitor; 

 Numărul de acţiuni de ecologizare; 

 Suprafaţa împădurită. 

 

 

Dezvoltarea capacităţii administrative și implicarea 

comunităţii în luarea deciziilor 

 Funcţionari publici beneficiari ai sesiunilor de 

specializare şi perfecţionare în domenii de 

interes (achiziţii publice, management de 

proiect, furnizarea serviciilor publice, ECDL 

etc); 

 Numărul studiilor de evaluare a oportunităţii 

externalizării serviciilor publice 
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II.8. Analiza factorilor interesaţi 

 

Stakeholderii (factori interesaţi) sunt indivizii sau 

grupurile care pot influenţa o anumită politică, ori care 

pot fi afectaţi de aceasta. Un factor interesat poate fi o 

persoană (un cetăţean), o instituţie (aici incluzând 

diferitele departamente ale administraţiei), grupuri 

specifice sau categorii de persoane (ca de exemplu 

tineri, bătrâni, bogaţi, săraci), un sat sau chiar întreaga 

comunitate. 

 

Populaţia este unul dintre principalii stakeholderi ai 

Strategiei de dezvoltare locală a comunei Lunca pentru 

perioada 2014-2020, atât datorită numeroaselor 

domenii în care vor avea beneficii în urma acestei 

strategii, cât şi datorită capacităţii de a influenţa 

anumite resurse pentru implementarea ei. 

 

Per ansamblu, interesul populaţiei în urma strategiei 

este de a avea condiţii mai bune de viaţă, locuri de 

muncă diversificate şi bine remunerate şi servicii 

publice de calitate. Şi, într-adevăr, principalii beneficiari 

ai tuturor planurilor sectoriale de acţiune sunt locuitorii 

comunei Lunca, aceştia urmând a se bucura de parcuri 

şi spaţii de joacă pentru copii bine amenajate, zone noi 

de agrement, drumuri modernizate, infrastructură 

tehnico-edilitară reabilitată, siguranţă şi ordine publică, 

servicii educaţionale şi de sănătate mai eficiente, mediu 

mai curat, activităţi culturale mai frecvente, etc. 

 

Pe de altă parte, populaţia poate avea un impact 

fundamental asupra bunei implementări a strategiei, 

gradul de acceptabilitate al populaţiei vis-à-vis de 

măsurile şi acţiunile propuse fiind determinant. Mai 

mult decât atât, implicarea populaţiei este necesară 

pentru crearea unei societăţi civile puternice, un pion 

esenţial în deciziile luate la de autorităţile publice nivel 

local. 



 

134 | Strategia de dezvoltare locală a comunei Lunca, pe perioada 2014-2020 

 

Un alt stakeholder cheie este mediul de afaceri. 

Interesul principal al antreprenorilor locali este de a fi 

rezolvate obstacolele/dificultăţile întâmpinate de 

aceştia în prezent: infrastructura rutieră şi tehnico-

edilitară, colaborarea dintre mediul de afaceri şi 

autorităţile publice, birocraţia, etc. De asemenea, 

mediul de afaceri va beneficia de facilităţi mai 

dezvoltate în urma implementării strategiei. 

 

Mediul de afaceri joacă un rol cheie în Strategia de 

dezvoltare locală a comunei Lunca pentru perioada 

2014-2020 şi datorită capacităţii de a mobiliza anumite 

resurse financiare pentru implementarea planurilor de 

acţiune propuse în acest document. 

 

Autorităţile publice locale (Consiliul Local şi Primăria 

Lunca) reprezintă unul dintre cei mai importanţi 

stakeholderi în implementarea Strategiei de dezvoltare 

locală a comunei Lunca pentru perioada 2014-2020. 

Strategia de dezvoltare presupune realizarea unor 

investiţii majore care pot fi demarate doar de 

autorităţile publice locale. De altfel, pentru realizarea 

investiţiilor din fonduri europene este necesară 

implicarea autorităţilor publice ca principal beneficiar şi 

contribuitor financiar (pentru co-finanţare). 

 

Mai mult decât atât, autorităţile publice locale deţin nu 

doar resursele financiare, ci şi cele de legitimitate 

pentru implementarea strategiei de dezvoltare, între 

atribuţiile Consiliului Local fiind următoarele elemente: 

- avizează sau aprobă studii, prognoze şi 

programe de dezvoltare economico-socială, de 

organizare şi amenajare a teritoriului, documentaţii 

de amenajare a teritoriului şi urbanism, inclusiv 

participarea la programe de dezvoltare judeţeană, 

regională, zonală şi de cooperare transfrontalieră; 

- aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de 

credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare; 

aproba contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

stabileşte impozite şi taxe locale, precum şi taxe 

speciale, în condiţiile legii; 

- stabileşte măsurile necesare pentru 

construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor, 

podurilor, precum şi a întregii infrastructuri 

aparţinând căilor de comunicaţii de interes local; 

- aprobă documentaţiile tehnico-economice 

pentru lucrările de investiţii de interes local şi asigură 

condiţiile necesare în vederea realizării acestora; 

- asigură condiţiile materiale şi financiare 

necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor şi 

serviciilor publice de educaţie, sănătate, cultură, 

tineret şi sport, apărarea ordinii publice, apărarea 

împotriva incendiilor şi protecţia civilă, de sub 

autoritatea sa; urmăreşte şi controlează activitatea 

acestora; 

- acţionează pentru protecţia şi refacerea 

mediului înconjurător, în scopul creşterii calităţii vieţii; 

contribuie la protecţia, conservarea, restaurarea şi 

punerea în valoare a monumentelor istorice şi de 

arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale, în 

condiţiile legii; 

- contribuie la realizarea măsurilor de protecţie 

şi asistenţă socială; asigură protecţia drepturilor 

copilului, potrivit legislaţiei în vigoare; aprobă 

criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale; 
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înfiinţează şi asigură funcţionarea unor instituţii de 

binefacere de interes local; 

- înfiinţează şi organizează târguri, pieţe, 

oboare, locuri şi parcuri de distracţie, baze sportive şi 

asigură buna funcţionare a acestora. 

 

Şi Primarul are competenţe ce pot influenţa 

implementarea Strategiei de dezvoltare locală a 

comunei Lunca pentru perioada 2014-2020, având rolul 

de a întocmi proiectul bugetului local şi contul de 

încheiere a exerciţiului bugetar şi de a le supune spre 

aprobare consiliului local. Astfel, prin atribuţiile 

deţinute, atât Consiliul Local Lunca cât şi Primarul 

Comunei Lunca joacă un rol cheie în implementarea 

acţiunilor propuse în cadrul strategiei. 

 

Pe de altă parte, autorităţile publice locale vor avea şi o 

serie de beneficii directe ca urmare a implementării 

strategiei, precum dezvoltarea resurselor umane. 

 

Un alt stakeholder în implementarea Strategiei de 

dezvoltare locală a comunei Lunca pentru perioada 

2014-2020 este Consiliul Judeţean Botoşani. Una dintre 

modalităţile prin care această instituţie poate influenţa 

dezvoltarea comunei Lunca este prin includerea în 

strategia judeţeană a unor investiţii în comuna Lunca. 

De asemenea, una dintre atribuţiile Consiliului Judeţean 

Botoşani este de a aproba bugetul propriu al judeţului, 

împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a 

rezervei bugetare, de a stabili impozite şi taxe, precum 

şi taxe speciale, în condiţiile legii şi de a hotărî 

repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a cotei din 

sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de 

stat sau din alte surse, în condiţiile legii. Astfel, 

asemenea autorităţilor publice locale, Consiliul 

Judeţean Botoşani dispune atât de resurse financiare, 

cât şi de legitimitate pentru a influenţa implementarea 

Strategiei de dezvoltare a comunei Lunca. 

 

Prefectura este un alt stakeholder al Strategiei de 

dezvoltare locală a comunei Lunca pentru perioada 

2014-2020, Prefectul fiind reprezentantul Guvernului pe 

plan local care asigură legătura operativă dintre fiecare 

ministru, respectiv conducător al organului 

administraţiei publice centrale din subordinea 

Guvernului şi conducătorul serviciului public 

deconcentrat din subordinea acestuia. O primă 

modalitate prin care Prefectul poate influenţa 

implementarea strategiei este prin efectuarea de lobby 

la nivel central pentru realizarea de investiţii în comuna 

Lunca şi rezolvarea problemelor întâmpinate de 

locuitori şi mediul de afaceri. De altfel, una dintre 

atribuţiile Prefecturii este acţionarea pentru realizarea 

în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de 

guvernare şi dispunerea măsurile necesare pentru 

îndeplinirea lor, în conformitate cu competenţele şi 

atribuţiile ce îi revin, potrivit legii. 

 

O altă atribuţie a Prefecturii este aceea de a colabora 

cu autorităţile administraţiei publice locale pentru 

determinarea priorităţilor de dezvoltare teritorială. În 

acest fel, Prefectura Botoşani poate reprezenta şi 

comuna Lunca şi necesităţile de dezvoltare din 

localitate. 
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În judeţul Botoşani există mai multe servicii publice 

deconcentrate: AJOFM Botoşani, ITM Botoşani, Casa 

de Pensii Botoşani, Administraţia Finanţelor Publice, 

Direcţia Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor, etc. Toate serviciile deconcentrate 

reprezintă un alt stakeholder al Strategiei de 

dezvoltare locală a comunei Lunca pentru perioada 

2014-2020, principala modalitate prin care pot influenţa 

dezvoltarea comunei fiind prin parteneriate cu 

autorităţile publice locale. De asemenea, serviciile 

publice deconcentrate pot contribui prin furnizarea de 

informaţii privind situaţia din comuna Lunca şi a 

necesităţilor de dezvoltare identificate pe fiecare 

domeniu în parte. 

 

Instituţiile publice de cultură reprezintă un alt factor 

interesat în Strategia de dezvoltare locală a comunei 

Lunca pentru perioada 2014-2020. Prin implementarea 

strategiei, se va dezvolta şi moderniza infrastructura în 

care îşi desfăşoară activitatea în prezent instituţiile 

culturale şi se va recurge la sprijinirea activităţilor 

culturale. Pe de altă parte, instituţiile publice culturale 

pot contribui la dezvoltarea comunei Lunca prin co-

participare la proiectele de finanţare şi prin furnizarea 

de informaţii privind situaţia din teren. 

 

Şi instituţiile publice de sănătate vor avea o serie de 

beneficii în urma implementării strategiei, aceasta 

presupunând dezvoltarea şi modernizarea 

infrastructurii de sănătate în scopul îmbunătăţirii 

serviciilor de sănătate. De îmbunătăţiri la capitolul 

infrastructură vor avea parte şi instituţiile publice de 

învăţământ. Atât acestea, cât şi instituţiile din domeniul 

sănătăţii pot participa ca parteneri în cadrul investiţiilor 

ce se vor realiza la nivelul comunei Lunca. 

 

Organizaţiile non-guvernamentale pot contribui la 

dezvoltarea serviciilor sociale din comuna Lunca, prin 

efectuarea de parteneriate cu autorităţile publice 

locale ori prin dezvoltarea unor proiecte finanţate prin 

fonduri nerambursabile. Prin natura activităţilor 

desfăşurate, însă, ONG-urile pot contribui şi la 

dezvoltarea altor sectoare.  

 

Mass-media este un alt stakeholder important în 

dezvoltarea comunei Lunca. Principalul rol al său este 

de a atrage investitori, cât şi de a creşte numărul 

turiştilor din localitate. 

  

Ca mediator – informator între autorităţile publice 

locale şi populaţie, mass-media are un rol esenţial în 

influenţarea opiniei publice şi a acceptabilităţii acesteia 

privind investiţiile din comună. În acest fel, mass-media 

poate determina apariţia unor presiuni la nivelul 

administraţiei publice locale şi introducerea unor 

probleme pe agenda publică. 
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