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CAPITOLUL 1 ANALIZA-DIAGNOSTIC A DEZVOLTĂRII SOCIO-ECONOMICE LA NIVELUL
COMUNEI UNIREA

1. ELEMENTE GEOGRAFICE GENERALE, ÎNCADRAREA ÎN TERITORIU ȘI REȚEAUA DE
LOCALITĂȚI
Comuna Unirea este amplasată în extremitatea nordică a județului Alba, (unitate
administrativ-teritorială încadrată în categoria NUTS 3), care face parte din regiunea de
dezvoltare Centru (NUTS 2) și din regiunea istorică a Transilvaniei. Comuna este amplasată la
”granița” administrativ-teritorială dintre județele Alba și Cluj, astfel că aceasta se află în
imediata vecinătate (6 km) a orașul Ocna Mureș, la o distanță de 16 km față de municipiul
Aiud (AB), respectiv la 21 km față de municipiul Turda (CJ), principalele centre urbane din
vecinătatea sa geografică. De asemenea, aceasta se află la 47 km față de municipiul Alba Iulia,
reședință a județului și centru urban cu funcții complexe, respectiv la 51 km de Cluj-Napoca,
capitala informală a Transilvaniei. Din punct de vedere administrativ, comuna se învecinează
la N cu comuna Moldovenești (CJ), la E cu comuna Călărași(CJ) și orașul Ocna Mureș(AB), la S
cu orașul Ocna Mureș(AB) și comuna Mirăslău(AB), iar la V cu comuna Moldovenești(CJ).

Figură 1 - Poziționarea comunei Unirea în context județean
Sursa: Extras din PATJ Alba
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Primele atestări documentare ale satelor componente apar încă din anul 1219, sub denumirile
din limba maghiară sau germană. Astăzi satul Unirea a asimilat complet fostul sat apropiat
Unirea II (în trecut, Vereșmart). În perioada Regatului Ungar, comuna a făcut parte din Scaunul
Secuiesc al Arieșului până în anul 1876, iar mai apoi, după desființarea scaunelor săsești și
secuiești, aceasta trece în componența comitatului Turda-Arieș, districtul Unirea (Vințu de
Sus). În perioada interbelică (1920-1950), ulterior alipirii Transilvaniei la Regatul României,
comuna intră în componența județului interbelic Turda, plasa Unirea, unde rămâne până la
reforma administrativă a regimului comunist. Din anul 1950 teritoriul administrativ național
trece print-o serie de reorganizări teritoriale, astfel că din anul 1950 comuna intră în
componența regiunii Cluj, unde rămâne până la reforma din anul 1968. Odată cu restabilirea
județelor, comuna intră în componența județului Alba, unde rămâne până în prezent.
Suprafața totală a comunei este de 99 kmp (9900 ha), așezând-o între comunele cu o
suprafață medie de la nivelul județului Alba. Aceasta are în componența sa 6 sate: Unirea
(reședința comunei), Ciugudu de Sus, Ciugudu de Jos, Dumbrava, Inoc și Măhăceni. Din punct
de vedere al densității populației în teritoriu, reședința comunei cumulează 71% din totalul
populației, celelalte sate componente situându-se între minimul de 3% (Ciugudu de Jos) și
maximul de 8% (Ciugudu de Sus și Dumbrava). Astfel distribuția în teritoriu a populației este
disproporționată, tendința generală la ultimele recensăminte fiind de scădere a populației, cu
excepția satului Dumbrava.
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Figură 2 - Populația stabilă pe sate componente, la recensământul din 2011
Sursa: INS. RGPL 2011
Comuna este amplasată pe cursul mijlociu al râului Mureș, iar suprafața sa se desfășoară
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predominant peste Podișul Măhăceni, subunitate de relief care face parte din Podișul
Târnavelor, delimitată de râurile Arieș, Mureș, respectiv de Munții Trascăului, prin defileul văii
Văleni și depresiunea de contact Pietroasa-Podeni-Lopadea. Aspectul predominant al acestui
piemont este unul puternic fragmentat și erodat policiclic, cu trei nivele de eroziune (550 m
în partea vestică, 450 m și 360-400 m), altitudinea variind între 244 m în zona sudică (lunca
râului Mureș) și 652 m în nord-vest, unde întâlnim și cele mai abrupte pante specifice zonei
de contact cu etajul montan.
Pe teritoriul comunei remarcăm prezența următoarelor tipuri de relief:
- relieful denudațional: acesta este bine reprezentat la nivel local (mai ales în zona bazinelor
Măhăceni și Ciugud), prin toate formele specifice: făgașe, rigole, ogaşe, ravene şi torenţi, pe
fondul unui substrat friabil şi un grad redus de acoperire cu covor vegetal, conducând în
prezent la o puternică dinamică torenţială;
- relieful petrografic: se prezintă mai ales sub formă de gresii, marne nisipoase și nisipuri
aparținând Sarmațianului (de ex. în zona bazinetului Dumbrava), respectiv a tufurilor
vulcanice (de ex. pe aliniamentul anticlinalului Ciugud-Bădeni-Măhăceni);
- relieful structural: apare pe porțiuni înguste, de ex. pe tufurile sarmațiene din zona
anticlinalului Ciugud-Bădeni-Măhăceni;
- relieful fluviatil: apare pe suprafețe reduse, în bazinele alungite ale afluenților Mureșului
(Unirea, Măhăceni, Ciugud, Dumbrava, Grindu).
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Figură 3 - Harta fizică a comunei Unirea
Sursa: ECO MAPS. PUG Comuna Unirea
Din punct de vedere geologic, teritoriul administrativ al comunei prezintă o diversitate
petrografică specifică Podișului Măhăceni, ca și zonă de contact între orogenul Apusean și
unitatea de bazin corespunzătoare Depresiunii Transilvaniei. Podișul este o formație
miocenă, în care se afișează în benzi aproape paralele Badenialul (culoarul văii Unirea),
Sarmațianul (Formațiunea de Măhăceni) și Pannonianul. Astfel în jumătatea estică a comunei
predomină argilele, gresiile cu cărbuni, marne, șisturi marnoase și tufuri vulcanice, în timp ce
în zona central-estică predomină marnele nisipoase în combinație cu gresii și blocuri,
pietrișuri și nisipuri, în nordul satului Unirea. De asemenea zonele de luncă și principalele văi
sunt compuse geologic din pietrișuri și nisipuri.
Solurile de pe teritoriul comunei fac parte, conform PUG, din următoarele categorii:
-

Cernoziomuri: pe teritoriul comunei se întâlnesc pe suprafețe restrânse cernoziomuri
argiloiluviale (în nordul satului Unirea) și cernoziomuri cambice (la vest de satul Unirea);
Erodisoluri: acestea apar în partea nordică a luncii râului Ciugud și pe partea vestică a
luncii râului Unirea;
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-

-

Pseudorendzine: apar predominant în partea central-nordică, de-a lungul văii râului
Unirea;
Soluri Brune: pe suprafața comunei cele mai răspândite sunt solurile brune eumezobazice, care se regăsesc în jurul satului Dumbrava și în jumătatea vestică, și solurile
brune argiloiluviale, care sunt dispuse în jurul satului Ciugudu de Sus. De asemenea pe
areale se găsesc și soluri brune-luvice;
Soluri aluviale: sunt soluri tipice zonei de luncă, și se găsesc pe principalele cursuri de
apă care traversează comuna (văile Unirea, Ciugud și de-a lungul Mureșului);

Rețeaua hidrografică are ca și element central chiar râul Mureș. Ca și importanță, acesta este
al 2-lea element hidrografic la nivel național, având o lungime de 761 km pe teritoriul
României, un bazin hidrografic de 30.332 kmp și un debit mediu de 186,38 m³/sec. Mureșul
este un element simbolic al regiunii centrale a Transilvaniei, modelând modul de viață al
comunităților aflate în proximitatea sa secole la rând. Ca și elemente hidrografice secundare
regăsim râurile Ciugud, Măhăceni, Grind și Unirea, toți afluenți ai Mureșului, care drenează
întreg teritoriul comunei.
Comuna se încadrează, la modul cel mai general, într-un climat continental moderat.
Microclimatul regiunii este puternic influențat de prezența Culoarului Mureșului, acestuia
fiindu-i specifice contrastele termice, precipitațiile mai reduse, umezeala redusă, înghețurile
târzii. Cantitatea anuală medie de precipitații are o valoare de 508,3 mm/mp, iar temperatura
medie anuală de circa 9°C, cu o tendință de scădere spre extremitatea vestică a comunei. În
sezonul cald cantitatea medie de precipitații ajunge la o maximă de peste 70 mm/mp în lunile
iunie-iulie, cu temperaturi medii maxime de 19,8°C, în luna iulie, în timp ce sezonul rece aduce
în medie un strat de zăpadă cu o grosime de circa 3–7 cm, precipitații medii de sub 20 mm/mp
în lunile ianuarie și februarie, respectiv temperaturi medii minime de –3/-4°C în luna Ianuarie.
Direcția predominantă a vântului este S-SE (înregistrând o pondere de 25%) și N-NV (13%).
Vegetația comunei Unirea este specifică regiunii de dealuri şi podișuri. Versanții cu expoziție
Sud și Sud-Vest creează, prin relative izolare și înclinare, un mediu propice plantelor cu
caracter xerofil. Vegetația naturală de pe aceștia este reprezentată momentan doar prin
pășuni degradate, fiind caracterizată prin asociații de plante xerofite, iar în partea inferioară
a versanților şi pe lunci se găsesc fânețe umede alcătuite din asociații higrofile. Pajiștile
comunei au în compoziție specii de plante precum: Papanaş, Hrana vacii, Mohor verde,
Psammophiliella, Centaurea, Pieptănariță, Pătlagină îngustă, etc. Vegetația silvică este
dominată de specii de Fag și Carpen, iar în arealele înalte se întâlnesc specii de brad și pin,
toate cu o valoare economică ridicată.
Fauna locală este una tipică etajului de deal și podiș, caracterizat de mamifere mici și medii.
Dintre cele mai întâlnite animale reamintim: iepurele, căprioara, veverița, nevăstuica și
șoarecele de câmp. Principalele specii de păsări întâlnite sunt gaița, pupăza, ciocârlia,
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turturica, cucul etc. De asemenea mediul acvatic din comună este populat de specii de pește,
dintre care cei mai întâlniți sunt mreana, cleanul, scobarul și somnul.

2. DEMOGRAFIA
Estimările INS din data de 1 iulie 2020, arată că în comună își aveau domiciliul 4874 de
persoane, dintre care 2456 bărbați și 2418 femei, valoare care o plasează printre comunele
cu o populație mediu-ridicată la nivel județean. Față de anul 1990 populația cu domiciliul a
comunei a scăzut cu 18% (1110 persoane), însă față de anul 2011 aceasta a înregistrat o
scădere de -5,8%, sub media județeană de -12%, dar peste cea națională de -4,5%.
Deși echilibrată per ansamblu, distribuția pe sexe la nivelul grupelor de vârstă înregistrează
totuși unele variații: bărbații sunt mai numeroși în cazul persoanelor tinere și adulte, pe fondul
nașterii mai multor băieți și a ratei mai reduse de migrație la vârstă adultă, în timp ce femeile
devin net majoritare după vârsta de 65 de ani, pe fondul speranței de viață mai ridicate.
În ceea ce privește structura populației pe grupe mari de vârstă, la nivelul anului 2020, 14%
dintre locuitori aveau vârsta între 0 și 14 ani, 59% între 15 și 59 de ani, iar 27% împliniseră
vârstă de 60 de ani. Astfel ponderea persoanelor tinere era similară cu media județeană și cea
națională, în timp ce ponderea persoanelor vârstnice depășea cu mult mediile menționate. În
aceste condiții raportul dintre numărul de vârstnici și cel de tineri era de aproape 2/1, ceea
ce indica existența unui fenomen avansat de îmbătrânire demografică la nivel local.
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Figură 4 - Piramida vârstelor la nivelul comunei Unirea în anul 2020
Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
Piramida vârstei locuitorilor are o bază îngustă, mai ales la grupele de sub 30 de ani
(exceptând grupa 15-19 ani), ca urmare a reducerii de ansamblu a natalității după 1990. Zona
mediană a piramidei, care corespunde populației apte de muncă este bine reprezentată, mai
ales în cazul persoanelor de sex masculin cu vârsta de 40-54 de ani, dar și între 30 și 34 de ani,
corespunzând ratei ridicate a natalității din perioada comunistă (așa-numiții ”decreței”).
Vârful piramidei este unul relativ larg, mai ales în intervalul 60-74 de ani și în cazul femeilor,
care în mod natural au o speranță la viața mai ridicată.
Așadar, baza demografică a comunei Unirea este una precară și anunță o amplificare a
fenomenului de îmbătrânire demografică în următorul deceniu, pe fondul ponderii scăzute a
populației tinere și a apropierii generației ”decrețeilor” de vârsta de pensionare, pe care o
atinge începând cu anul 2030. Această configurație face ca perspectivele cu privire la
resursele de muncă din comună să fie negative, numărul tinerilor care ating maturitatea fiind
mai redus decât al adulților care ajung la vârsta de pensionare.
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Din punct de vedere istoric, populația comunei a intrat pe o pantă descendentă încă de la
sfârșitul anilor 70, mai ales pe fondul migrației forței de muncă către centrele urbane, care a
fost puternic încurajată de politicile regimului comunist. Astfel, față de apogeul atins în anul
1977 (peste 7000 de locuitori), populația înregistrată la nivelul recensământului din 2011 a
fost cu 32% mai mică. Dacă în anii 90 tendința a fost una de stabilizare a populației, inclusiv
pe fondul remigrației (urban-rural) determinate de dezindustrializarea orașelor, după anul
2000 populația comunei a scăzut din nou abrupt, cu precădere din cauza migrației externe a
forței de muncă, încurajată de ridicarea treptată a restricțiilor de deplasare în interiorul U.E.

6981

6456

6649

6991

7089

5887

5723

5506
4796

1920

1930

1941

1956

1966

1977

1992

2002

2011

Populație stabilă

Figură 5 - Populația stabilă a comunei Unirea la recensămintele din perioada 19202011
Sursa: INS. Rezultatele definitive ale recensămintelor
Din punct de vedere etnic, datele recensământului din anul 2011 (cele mai recente disponibile
pe această temă) arată că majoritatea populației era de etnie română, aceștia reprezentând
69% din totalul populației stabile. Comunitatea maghiară este și ea prezente în comună (mai
exact în satul-reședință), reprezentând la momentul recensământului doar 11% din populație.
Numărul acestora a scăzut constant încă de la începutul secolului XX, apogeul fiind atins în
1910 când aceștia au reprezentat în jur de 30% din populația stabilă a comunei. În același timp
numărul romilor prezenți în comună, acesta a crescut constant în ultimul secol. În anul 2011
comunitatea romă reprezenta 15% din totalul populației, un maxim istoric ca și proporție din
total. O pondere mai ridicată a romilor se înregistrează în satele Unirea și Ciugudu de Jos. De
asemenea comunitatea germană, slab reprezentată la nivel local din punct de vedere istoric,
a dispărut treptat în a 2-a jumătate a secolului XX ca urmare a emigrației către Germania.
Același lucru s-a întâmplat și comunitatea evreiască.
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Figură 6 - Structura etnică a populației comunei Unirea, la recensământul din 2011
Sursa: INS. RGPL 2011
În ceea ce privește structura confesională, aceasta este strâns legată de cea etnică, 78% din
totalul populației aparținând în prezent cultului ortodox, conform ultimului recensământ.
Această majoritate confesională a apărut odată desființarea în anul 1948 a cultului grecocatolic de către autoritățile comuniste, care a condus la trecerea celor mai mulți enoriași la
bisericile ortodoxe. La nivel local mai există astăzi mici comunități de reformați, romanocatolici (maghiari), greco-catolici și neoprotestanți (de ex. penticostali).
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Figură 7 - Structura confesională a populației comunei Unirea, la recensământul din
2011
Sursa: INS. RGPL 2011
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În perioada 2008-2019 s-a remarcat o tendință îngrijorătoare de scădere naturală populației
la nivelul comunei, numărul deceselor depășind cu 480 numărul nașterilor. Sporul natural a
fost unul negativ în fiecare an, acesta fiind rezultatul fenomenului de îmbătrânire demografică
tot mai accentuat de la nivel local, care a debutat încă din perioada comunistă, odată cu
migrația către zonele urbane a populației tinere.
Rata natalității în comună a fost în anul 2019 de 7,3‰, sub media județeană (8,3‰) și
națională (9,2‰). Pe de altă parte, rata mortalității a fost de 17,3‰, cu mult peste media
județeană (11,6‰) și cea națională (11,7‰). În acest context, rata natalității nu a compensat
nici măcar jumătate din rata mortalității, rezultând un deficit natural de -10‰, foarte ridicat
în comparație cel de la nivel național (-2,5‰) și județean (-3,3‰).
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Figură 8 - Mișcarea naturală a populației comunei Unirea în perioada 2008-2019
Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
În anul 2019, la nivelul comunei s-au înregistrat 22 căsătorii, o valoare în linie cu media din
perioada 2008-2019. Rata nupțialității a atins astfel valoarea de 4,4‰, sub media județeană
(5,5‰) și cea națională (5,8‰). În ultimii 11 ani, doar 263 de noi familii s-au constituit la nivel
local, o premisă defavorabilă pentru evoluția natalității în comună. Numărul divorțurilor
înregistrate la nivel local a fost în anul 2019 de 13, rezultând o rată a divorțialității de 2,6‰,
valoare peste media județeană și națională (de sub 1,5‰).
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Figură 9 - Nupțialitatea și divorțialitatea în comuna Unirea în perioada 2008-2019
Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
În intervalul 2008-2019, sporul migratoriu de la nivel local a fost unul pozitiv, de +35 de
persoane, însă acesta nu a reușit să compenseze decât într-o foarte mică măsură deficitul
natural. În altă ordine de idei, valorile sporului migratoriu au fluctuat semnificativ de la un an
la altul, fiind dificil de detectat o tendință clară în acest sens.
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Figură 10 - Mișcarea migratorie a populației comunei Unirea, în perioada 2008-2019
Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
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La recensământul din 2011, un număr de 413 persoane rezidente în comuna Unirea (circa 9%
din populația stabilă) erau plecate în străinătate, dintre care 201 de bărbați și 210 de femei.
54 dintre acestea erau plecate pe termen scurt (sub 1 an), în timp ce 359 pe o perioadă mai
îndelungată. Date mai exacte cu privire la amploarea fenomenului migrației externe vor putea
fi obținute doar la recensământul din anul 2022, dar putem estima că între 10-15% dintre
locuitori sunt plecați în străinătate.

3. ACTIVITATEA ECONOMICĂ
Asemenea majorității localităților rurale din județul Alba, comuna Unirea a avut, din
perspectivă istorică, o economie bazată pe agricultură, cu ambele sale componente: cultura
plantelor și creșterea animalelor. Totuși distanța redusă față de centrele urbane și
accesibilitatea sporită au condus la o diversificare a economiei locale de-a lungul timpului.
Odată cu procesul de industrializare din anii 50-80, o parte din forța de muncă din comună a
ieșit din sfera agricolă și a migrat către zonele urbane, unde activa în industrie, construcții și
servicii. La nivel local, micile proprietăți agricole s-au comasat, pe fondul procesului de
colectivizare, și au apărut cooperative agricole de producție, stații de mecanizare, ferme
zootehnice etc., care au asigurat ocuparea forței de muncă rămase în comună.
După 1990, s-a revenit la mica proprietate agricolă, terenurile fiind retrocedate celor
deposedați de autoritățile comuniste, iar o parte dintre cei mutați în oraș au revenit la locurile
de baștină odată cu declinul platformelor industriale. Ultimele două decenii au marcat însă
un reviriment al activității economice și a spiritului întreprinzător din zonă, astfel că la nivel
local s-au înființat mici unități din toate sferele economice, cele mai importante fiind
agricultura și domeniul industrial.

3.1.

AGRICULTURA

Conform rezultatelor Recensământului General Agricol din anul 2010, la nivelul comunei
Unirea existau 1846 de exploatații agricole, cu o suprafață totală de 7376 ha , dintre care 7211
ha aveau destinația de suprafață agricolă, ceea ce reprezenta aproximativ 73% din suprafața
administrativă totală a comunei. Din totalul exploatațiilor agricole, 1262 (68% din total) erau
mixte (vegetale și zootehnice), 568 (31% din total) se ocupau doar cu producția vegetală, iar
16 doar cu creșterea animalelor.
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Figură 11 - Modul de utilizare al terenurilor din comuna Unirea
Sursa: Planșă proprie pe baza PUG Unirea

Mărimea medie a unei exploatații agricole în comuna Unirea era, la nivelul anului 2010, de
3,87 ha, puțin peste media județeană și cea națională (3,5 ha). Din cele peste 1800 de
exploatații existente în comună la nivelul recensământului agricol, doar 9 administrau peste
100 de ha, 7 administrau între 50 – 100 de ha, una exploata între 30 – 50 de ha, iar alte 5
exploatau între 20 – 30 de ha. Pe de altă parte, 93% din fermele existente exploatau la acea
dată sub 5 ha.
Din perspectiva suprafețelor agricole utilizate la nivel local, în jur de 61% erau lucrate de
ferme de peste 20 ha, în timp ce 37% erau exploatate de ferme mai mici de 5 ha. Prin urmare,
în comună existau exploatații care puteau fi considerate viabile economic la nivel european,
depășind pragul de 20 ha.
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Figură 12 - Suprafețele de teren agricol utilizat la nivelul comunei Unirea, funcție de
mărimea fermei, la recensământul din 2010
Sursa: INS. RGA 2010
Atât în cazul terenurilor arabile cât și al pășunilor regăsim exploatații de mari dimensiuni. În
cazul terenurilor arabile existau 3 exploatații de peste 100 ha fiecare, cu o suprafață cumulată
de peste 1.187 ha, iar în cazul pășinilor existau 6 exploatații, de 2.545 ha (dintre care o parte
sunt și pășunile comunale). Conform datelor puse la dispoziție de Primăria Comunei Unirea în
anul 2020, cei mai importanți arendași sunt Unilact Transilvania (835 ha), Popa Florin Agro
Flor ÎI (590 ha), Părduț Ioan PFA (415 ha), Lantul Trofic (180 ha) și Tătar Gheorghe PFA (172
ha).
Din totalul terenurilor agricole exploatate la nivel local, 64% erau lucrate direct de către
proprietari, 26% în arendă, 2% în parte, 1% în concesiune, iar 7% erau exploatate în alte
regimuri de proprietate. În cazul terenurilor arabile, ponderea celor lucrate direct de către
proprietari este mai scăzută (55%), ceea ce denotă faptul că la nivel local persistă încă
agricultura de tip tradițional, bazată pe mici parcele individuale, lucrate cu mijloace materiale
modeste, însă există și o tendință către comasarea terenurilor în ferme moderne,
competitive.
Din totalul celor 7211 ha de terenuri agricole utilizate în anul 2010, cele mai multe aveau
destinația de terenuri arabile (42%), urmate de pășuni și fânețe (56%), grădini familiale (2%),
vii și livezi (sub 1%). La acestea se adăugă o suprafață importantă (131 ha) de terenuri agricole
neutilizate. Această structură a utilizării terenurilor este strâns corelată cu condițiile pedoclimatice din zonă care, după cum am indicat, sunt favorabile atât păstoritului, cât și culturii
plantelor.
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Figură 13 - Structura suprafețelor agricole din comuna Unirea, funcție de destinația
lor, la recensământul din 2010
Sursa: INS. RGA 2010
La nivel local predominau culturile de cereale, dintre care cele mai răspândite erau cele de
porumb (58% din total terenuri arabile) și grău (12%). De asemenea, pe suprafețe mai
restrânse existau și culturi de plante de nutreț (19% din total), rapiță (6% din total), orz și
orzoaică (4%), ovăz (1%), legume și cartofi.
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Figură 14 - Suprafețele arabile cultivate la nivelul comunei Unirea, pe principalele
culturi agricole, la recensământul din 2010
Sursa: INS. RGA 2010
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Comuna prezintă un potențial ridicat în domeniul pomiculturii (în special livezi de cireș, gutui,
nuc, piersic, păr, prun, zmeur, mur, trandafir, măceș etc.). La nivel local există unele exemple
de succes în acest domeniu, precum compania Rosafruct, care se ocupă cu producerea în
pepinieră și comercializarea soiuri autohtone şi străine de pomi fructiferi, trandafiri, viță de
vie, plante ornamentale și altele. Aceasta activează în comună încă din anul 2004 și are o cifră
de afaceri în creștere.
Potențialul ecologic al zonei Unirea este unul ridicat, în condițiile în care majoritatea
terenurilor sunt cultivate de către micii proprietari, care folosesc arareori îngrășăminte
chimice. Cu toate acestea, agricultura bio este slab dezvoltată la nivel local, din perspectiva
numărului de fermieri și de suprafețe certificate ecologic.
Din perspectiva zootehniei, la recensământul agricol din anul 2010, în comuna Unirea s-au
înregistrat 940 de bovine, 9153 de ovine, 686 de caprine, 1691 de porcine, 21.441 de păsări,
136 de cabaline, 185 de iepuri de casă și 695 de familii de albine. Datele transmise de către
primăria Unirea arată că la nivelul anului 2020 în comună existau 750 de bovine, 8200 de
ovine, 1000 de porcine și 31.000 de păsări, indicând per total o scădere a numărului de
animale existente în comună, concomitent cu creșterea efectivelor de păsări.
La nivel local există o serie de exemple de succes în ceea ce privește creșterea animalelor întrun mod competitiv la nivel național și chiar european. Grupul format din companiile ”Unilact
Transilvania” și ”Ferma cu Omenie” dispun de ferme cu circa 250 de bovine și 750 de caprine,
unul dintre cele mai importanți producători de brânzeturi din județul Alba. De asemenea, la
nivel local există o fermă a companiei Transavia, unul dintre liderii pieței de carne de pui din
România, cu o capacitate de 120.000 capete, respectiv o fermă mai mică a companiei
Unicereal Alba, cu o capacitate de 17.000 de pui pentru carne. La acestea se adaugă și câțiva
deținători de stupi de albine. În comună sunt înregistrate 3 asociații de crescători de animale:
Asociația Crescătorilor de Taurine Unilact Unirea, Asociația Crescătorilor de Animale Unirea
și Asociația Crescătorilor de Animale Elvis Unirea.
La nivel local se organizează lunar, în ultima zi de Duminică a fiecărei luni, un târg
agroindustrial unde producătorii locali își pot comercializa producția. De asemenea aceștia
pot avea acces și la piața din orașul Ocna Mureș, care se află la o distanță de doar 5,6 km
(aprox. 10 min timp de deplasare cu mașina din centrul comunei) și care funcționează zilnic,
precum și la cele mai îndepărtate (Turda, Aiud, Alba Iulia, Cluj-Napoca), în maxim o oră de
deplasare cu autoturismul.
În ceea ce privește dotarea cu mașini și echipamente agricole, la nivelul comunei Unirea
existau la recensământul din 2010 un număr de 56 de tractoare, 60 de pluguri, 44 de grape,
28 de semănători, 14 motocositoare, 7 combinatoare, 13 mașini de erbicidat, 5 cultivatoare
etc. Gradul de mecanizare este superior mediei județene, circa 50% dintre exploatații
indicând că au folosit mijloace mecanizate (tractor cu plug și grapă, semănători, combine de
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recoltat etc.). Totuși, în cazul exploatațiilor individuale, multe dintre aceste echipamente
agricole sunt învechite și utilizate ineficient, pe parcele mici de teren. În schimb fermele mai
mari dispun de utilaje moderne, unele fiind achiziționate prin accesarea de fonduri europene.
Datele recensământului din anul 2010 indică faptul că 3.131 persoane, dintre care 1598
bărbați și 1533 femei, au lucrat în cursul anului ca și activitate principală sau secundară în
agricultură. Aceștia reprezentau 65% din totalul populației stabile de la acea dată. Așadar,
practicarea agriculturii este încă un fenomen prezent pe scară largă în comună. Dintre aceste
persoane, doar 48 activau în cadrul unei entități cu profil agricol, în timp ce restul lucrau în
propria gospodărie. Pe de altă parte, dintre cei care lucrau în propria gospodărie, doar 2
absolviseră studii de specialitate în domeniul agricol, restul având doar experiență practică.
Din totalul persoanelor care au lucrat în agricultură la nivelul comunei, doar 5% au alocat mai
mult de 50% din timpul lor obișnuit de muncă acestei activități, în timp ce 82% au alocat mai
puțin de 25%. Acest lucru confirmă faptul că la nivel local se practică mai ales agricultura de
subzistență, pentru completarea veniturilor și asigurarea subzistenței, mai ales în cazul
pensionarilor.
În ceea ce privește vârsta lucrătorilor, 63% dintre aceștia aveau la recensământul din 2010
împlinită vârsta de 55 de ani, în timp ce doar 9% aveau vârsta de sub 35 de ani. Așadar, în
timp ce persoanele vârstnice, cei mai mulți pensionari, continuă să practice agricultura,
interesul tinerilor pentru acest sector este unul tot mai redus. Acest lucru va conduce pe
termen mediu la restrângerea dramatică a forței de muncă din agricultură și la trecerea la
ferme de medii și mari dimensiuni, cu un grad ridicat de mecanizare, fenomen care se remarcă
deja și la nivel local.
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Figură 15 - Structura pe vârste a populației din comuna Unirea care practica munci
agricole, la recensământul din 2010
Sursa: INS. RGA 2010
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Pădurile ocupă circa 1.607 ha, adică 16% din suprafața administrativă totală a comunei
Unirea, un procent mult mai scăzut decât media națională și județeană (circa 30%). Acestea
sunt concentrate în extremitatea vestică a comunei, unde relieful este mai accentuat, în timp
ce în partea central-estică acestea lipsesc cu desăvârșire, fiind înlocuite treptat cu construcții,
pășuni, terenuri arabile. Pădurile sunt administrate, în cea mai mare parte, de Direcția Silvică
Alba a Regiei Naționale a Pădurilor ROMSILVA, prin Ocolul Silvic Aiud. Pe teritoriul comunei
se regăsesc mai ales păduri de fag, stejar și rășinoase, cu o valoare economică ridicată.
Piscicultura se practică uneori de către localnici și chiar vizitatori în scop sportiv/de agrement
pe cursul râului Mureș, însă nu există locuri special amenajate pentru practicarea sa.

3.2.

INDUSTRIA, CONSTRUCȚIILE ȘI COMERȚUL

Conform recensământului din anul 2011, doar 54% din totalul forței de muncă a comunei
activa în domenii non-agricole (adică peste 1.100 de persoane), cei mai mulți lucrând în
industrie, servicii, construcții și comerț. În mod evident, cei mai mulți dintre aceștia, peste 500
de persoane, practicau naveta zilnică către alte localități, dintre care aproximativ 70% către
orașul Ocna Mureș, municipiul Alba Iulia și municipiul Aiud, pe fondul proximității și
accesibilității crescute către aceste centre urbane.
Domeniul industrial este cel mai important și mai bine reprezentat sector economic din
comună, aici funcționând 13 entități economice care activează în diverse domenii cu activitate
de producție, precum: fabricarea produselor lactate, fabricarea înghețatei, fabricarea de
articole confecționate din textile, tăbăcirea și finisarea pielii, tăierea și rindeluirea lemnului și
fabricarea altor produse din lemn, fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor materiale de
construcții, fabricarea betonului pentru construcții, fabricarea dispozitivelor de conexiune
pentru fire si cabluri electrice si electronice, instalarea mașinilor si echipamentelor industriale
și recuperarea materialelor reciclabile sortate; Acestea au reușit să realizeze o cifră de afaceri
cumulată la nivel local de 39.9 milioane de lei, având un efectiv total de angajați de 132 de
persoane. Conform recensământului din 2011, un procent de 20% din forța de muncă a
comunei lucra în sectorul industrial, cifră care includea însă și navetiștii.
În comună activează și 5 firme de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, plus
o firmă care oferă lucrări de vopsire zugrăvire și montare de gemuri. Acestea au cumulat o
cifră de afaceri de peste 2 milioane de lei și au avut un efectiv de 32 de angajați. La nivelul
anului 2011 doar 5% din forța de muncă activa în construcții, inclusiv persoane care practicau
naveta.
Comerțul și reparațiile reprezintă al doilea cel mai lucrativ sector de la nivel local, în comună
activând 17 entități de profil. Dintre acestea 3 activează în repararea și întreținerea
autovehiculelor, 5 magazine care practică comerțul cu amănuntul cu vânzare predominantă
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de produse alimentare, 3 magazine cu vânzare preponderent nealimentară, și câte una în
intermedieri în comerțul cu mașini, comerț cu ridicata al materialului lemnos, comerțul
textilelor, comerțul produselor farmaceutice și comerțul bunurilor de ocazie. Per ansamblu
acestea au realizat o cifră de afaceri care depășește 20 de milioane de lei, având un efectiv
total de 67 de salariați. În anul 2011, doar 7% din forța de muncă activa în comerț.
Sectorul serviciilor este și el bine reprezentat la nivel local, în comună funcționând 14 firme
de transport de marfă, două firme de catering, două localuri de tip bar, o firmă de transporturi
terestre de călători, facilități de cazare pentru vacanțe, un restaurant, o agenție imobiliară, o
firmă de consultanță în afaceri, o agenție de publicitate, o agenție de studiere a pieței si de
sondare a opiniei publice, un studio foto etc. Acestea au cumulat o cifră de afaceri de peste
12 milioane de lei, având un efectiv de 57 de salariați. În anul 2011, aproximativ 20% din
populație activa în acest sector, cifră care include și persoanele navetiste.
Cei mai importanți agenți economici locali din domeniul activităților non-agricole erau:
-

SC UNILACT TRANSILVANIA SRL și SC FERMA CU OMENIE SRL– fabricarea produselor
lactate – 67 salariați;
SC LEIER ROM SRL – fabricarea produselor din beton – 43 salariați;
SC REAL WEST SRL – panificație – 20 salariați;
SC MAGAZIN UNIVERSAL SRL – comerț cu amănuntul în magazine nespecializate – 12
salariați;
DAMAR PLUS SRL - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale –
12 salariați;
AUTOSERV MARC SRL - întreținerea și repararea autovehiculelor – 8 salariați;
SC DANELUTA SRL - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate – 8 salariați;
SC FARMACIA DIANA FARM SRL – comercializarea produselor farmaceutice – 6
salariați;
SC OTEL TRANS SRL – transporturi rutiere de mărfuri – 6 salariați;
SC FAVORIT 1001 SRL - transporturi rutiere de mărfuri – 6 salariați;
SC CASA DE COMENZI DUMI SRL – catering – 6 salariați.

Prin urmare, comuna este relativ dezvoltată din punct de vedere economic comparativ cu alte
comune din județ, un rol important în acest sens avându-l și accesul la un drum național intens
circulat, respectiv apropierea față de 3 centre urbane. Totuși, aceasta încă prezintă
perspective de creștere până la atingerea potențialului maxim, în condițiile în care la nivel
local există circa 1900 de persoane în vârstă de muncă și doar 300 de locuri de muncă. În plus,
inaugurarea completă a autostrăzii Turda-Sebeș va aduce un plus de atractivitate pentru
investitori.
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3.3.

FORȚA DE MUNCĂ

Conform recensământului din anul 2011, la nivelul comunei Unirea erau înregistrate 1.916
persoane active economic (circa 40% din totalul populației stabile), dintre care 1.744 erau
ocupate efectiv, în timp ce 172 erau în căutarea unui loc de muncă. Acestora li se adăugau
327 de persoane casnice și 104 persoane cu un alt stat economic, care teoretic ar fi apte
pentru a fi integrate în piața muncii. Așadar, în comparație cu alte zone din județ, rata de
activitate și de ocupare a populației din comună este ridicată, un rol esențial în acest sens
avându-l prezența la nivel local a unor agenți economici importanți, respectiv posibilitatea de
practicare a navetismului către Ocna Mureș, Alba Iulia, Aiud etc.
Totuși, nu toate persoanele ocupate beneficiau de un venit constant. Astfel, doar 52% dintre
acestea aveau statutul de angajat sau angajator (circa 900 de persoane), 28% lucrau pe cont
propriu, iar 19% dintre ei lucrau în propria gospodărie fără a fi remunerați. Această din urmă
categorie este cea mai expusă riscului de sărăcie, fiind vorba despre persoane cu venituri
incerte și frecvent nemonetizabile.
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Figură 16 - Ocupația principală a populației stabile de la nivelul comunei Unirea, la
recensământul din 2011
Sursa: INS. RGPL 2011
În ceea ce privește structura ocupării, cele mai multe persoane activau în agricultură și
silvicultură (46% din total), urmată la mare distanță de industrie (20%), diferite servicii private
(14%), comerț (8%) și servicii publice (5%). Deși ponderea ocupării în agricultură a scăzut în
ultimii ani, pe fondul creșterii navetismului către centrele urbane județene, a interesului tot
mai redus al tinerilor pentru muncile agricole și a tehnologizării fermelor, aceasta se menține
la cote foarte ridicate în sfera informală, ceea ce reprezintă o vulnerabilitate, în contextul
competitivității reduse a agriculturii românești pe plan extern.
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Figură 17 -Structura populației ocupate de la nivelul comunei Unirea, pe principalele
activități economice, la recensământul din 2011
Sursa: INS. RGPL 2011
Forța de muncă locală era alcătuită, la ultimul recensământ, mai ales din agricultori fără
pregătire teoretică în domeniu (45% din totalul populației ocupate), urmați de muncitori –
mai ales în industrie și construcții (31%) și de lucrători în servicii (12%). Un procent de doar
12% din forța de muncă locală ocupa posturi care necesită un nivel de calificare peste medie
(liceu, școală postliceală, facultate), cei mai mulți dintre aceștia activând, de altfel, în sectorul
serviciilor publice.
1%

Manageri și conducători de
instituții

6%
5%
31%

Specialiști
12%

Tehnicieni și funcționari
administrativi
Lucrători în servicii
Agricultori

45%
Muncitori

Figură 18 - Structura populației ocupate de la nivelul comunei Unirea, pe principalele
categorii de ocupații, la recensământul din 2011
Sursa: INS. RGPL 2011
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La recensământul din 2011, doar 6% dintre locuitori aveau studii superioare, în timp ce alți
23% aveau studii liceale sau postliceale, ceea ce explică și ponderea redusă a celor care ocupă
funcții de conducere, de specialiști sau de tehnicieni. În schimb, 18% dintre cetățeni erau
absolvenți de școli profesionale, fiind muncitori cu experiență în domeniul industrial și al
construcțiilor. Restul de 51% dintre locuitori aveau doar studii de bază (primare și gimnaziale),
în această categorie intrând mai ales persoanele vârstnice, cele de etnie romă și cele active în
agricultură.

2% 6%

3%

20%

Superior
20%

Postliceal
Liceal
Profesional
Gimnazial
Primar

31%

18%

Fără studii

Figură 19 - Structura populației stabile cu vârsta de peste 10 ani din comuna Unirea,
după nivelul studiilor absolvite, la recensământul din 2011
Sursa: INS. RGPL 2011
În medie numărul angajaților din comună a fluctuat, având o tendință de scădere în perioada
2008-2011, acesta fiind efectul crizei economice mondiale și restructurărilor de personal care
au avut loc ulterior acesteia. Din anul 2012 s-a remarcat o creștere la nivelul inițial urmat de
o stagnare constantă până în perioada actuală, ceea ce indică o revenire economică urmată
de o perioadă de creștere lentă.
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Figură 20 - Numărul mediu de salariați din comuna Unirea, în perioada 2008-2019
Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
Conform datelor ANOFM, la nivelul comunei Unirea erau înregistrați în anul 2020 un număr
de 127 șomeri, dintre care 66 de bărbați și 61 de femei, o valoare în creștere față de ultimii 3
ani, cel mai probabil pe fondul efectelor pandemiei Covid-19. Rata șomajului în raport cu
populația activă era de circa 6,6%, peste media județeană și națională (de circa 4%). Aceste
valori nu reflectă însă în întregime numărul localnicilor care nu au un loc de muncă stabil. În
evidențele oficiale sunt cuprinși doar șomerii care se înregistrează la AJOFM pentru obținerea
unor beneficii sociale, dar în comună există, după cum am indicat, câteva sute de persoane
casnice, fără ocupație sau care lucrează în propria gospodărie fără a fi remunerați. Aceste
situații sunt adesea întâlnite în rândul persoanelor de etnie romă, care întâmpină încă
dificultăți în ocuparea unui loc de muncă în economia formală. În plus, fenomenul șomajului
a fost mult atenuat de migrația externă a forței de muncă locale.
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Figură 21 - Numărul mediu anual de șomeri din comuna Unirea, în perioada 2010-2019
Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online

4. ACCESIBILITATEA ȘI INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT
Comuna Unirea este traversată de A10 Sebeș-Turda și de DN 1 – E81, două dintre cele mai
importante culoare de transport rutier din Transilvania. DN 1- E81 este unul dintre cele mai
importante drumuri de la nivel național, asigurând convexiunea unora dintre cele mai
importante centre urbane din Transilvania și Muntenia (București – Ploiești – Brașov – Sibiu –
Alba Iulia – Cluj-Napoca – Oradea – granița cu Ungaria). La nivel local acesta traversează
comuna pe axa nord-sud, prin satele Inoc și Unirea, starea acestuia pe teritoriul comunei fiind
una bună.
În ceea ce privește autostrada A10 Sebeș-Turda, care va fi complet finalizată în anul 2021 și
care va lega principalele artere de transport importante din regiune (A1 și A3), aceasta
traversează comuna pe aceiași axă menționată anterior. La granița cu comuna Mirăslău există
un nod care permite accesul facil al locuitorilor la autostradă, iar în zona Dumbrava o zonă de
parcare cu servicii, în special pentru tir-uri. Prezența acestor infrastructuri de transport
reprezintă un avantaj competitiv pentru comuna Unirea, care va avea o contribuție pozitivă
asupra economiei locale pe termen mediu și lung. Astfel aceasta beneficiază de o
accesibilitate sporită la rețeaua națională de infrastructură de transport, având conexiuni
directe cu principalele centre urbane din județ și regiune.
De asemenea, pe teritoriul comunei regăsim și 3 drumuri județene: aflate în administrarea CJ
Alba: DJ 107D, DJ 107F și DJ 103G. Conexiunea cu orașul Ocna Mureș asigurată de DJ 107D
(DN1 – Unirea – Ocna Mureș), în timp ce DJ 107F realizează la est conexiunea cu comuna
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Lunca Mureșului și cu DN 15/E 60. Ambele sunt drumuri asfaltate și se află într-o stare bună,
necesitând doar lucrări periodice de mentenanță. DJ 103G (DN1 Inoc – Ciugudu de Jos –
Ciugudu de Sus – Comuna Moldovenești) este principalul drum din jumătatea vestică a
comunei, acesta făcând în prezent obiectul unor lucrări de modernizare și consolidare cu
fonduri de la bugetul CJ Alba, în contextul în care este pietruit pe o lungime de 4 km de la
granița cu județul Cluj.

Figură 22 - Rețeaua de transport de la nivelul comunei Unirea
Sursa: Planșă proprie pe bază PUG Unirea
În ceea ce privește rețeaua de drumuri de interes local din patrimoniul administrației locale,
aceasta cuprinde 7,8 km de drumuri comunale (DC 85 și DC 86). Ambele drumuri sunt
asfaltate și se află într-o stare bună. Rețeaua stradală este una extinsă, cu precădere în satulreședință. Primăria Unirea derulează de mai mulți ani un program de modernizare a străzilor
cu fonduri europene, guvernamentale și de la bugetul local. Acestea au vizat străzile Parcului,
Horea, Cloșca, Crișan, Abatorului, Mică, Verzelor, Lăutarilor, Târgului, Decebal, Gării,
Cisteiului, Morii, Pomilor, Mihai Viteazul, Văii (inclusiv consolidare), Băltăreț, Cărăușilor,
Nădejdea, Simion Bărnuțiu, George Coșbuc, Traian (până la str. Târgului), la care se adaugă și
străzile din localitatea Inoc (cu fonduri PNDR). În prezent, se derulează lucrări de modernizare
a străzilor din satele Dumbrava și Măhăceni (cu fonduri PNDL), în bugetul pe anul 2021 fiind
prevăzute lucrări și pe străzile Traian, Școlii și Uiorii. Situația cea mai problematică legată de
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străzile secundare se întâlnește în satele Ciugudu de Jos și Ciugudu de Sus, care sunt doar
pietruite, administrația locală având în plan asfaltarea acestora.
În schimb drumurile de exploatare care fac legătura între satele Ciugudu de Jos, Dumbrava și
Măhăceni sunt în prezent pietruite sau de pământ, ceea ce implică un ocol de până la 10-15
km pentru accesul cu autoturismul. În mod similar, drumul de exploatare din zona Bența-Rât
este greu accesibil, fiind necesară și amenajarea intersecției acestuia cu drumul național.
Infrastructura pentru circulația pietonală este încă deficitară la nivelul comunei. Astfel, de-a
lungul drumurilor principale (DN, DJ și str. Traian) există, doar pe anumite tronsoane, trotuare
modernizate pe o singură parte a străzii, exceptând zona centrului civic. Pe restul străzilor
cetățenii și bicicliști se deplasează direct pe carosabil. Lucrările de modernizare a străzilor
menționate anterior au cuprins și amenajarea podețelor și acceselor în gospodării. În bugetul
aferent anului 2021 sunt cuprinse lucrări la trotuare, rigole și accese pe străzile Traian, Școlii,
Uiorii și Avram Iancu.
Transportul public se asigură de către operatori privați pe rutele: Alba Iulia – Unirea – Ocna
Mureș (5 curse regulate în intervalul 05:30 – 19:15, durata de deplasare fiind de 5 minute
până la Ocna Mureș și de circa o oră până la Alba Iulia), Aiud – Unirea – Ocna Mureș –
Șilea/Gura Arieșului (6 curse regulate în intervalul 06.20 – 15.50, durata de deplasare fiind de
20 de minute până la Aiud); Aiud – Inoc – Ciugudu de Sus (3 curse regulate în intervalul 05.40
– 16:20); Ocna Mureș – Unirea – Lunca Mureșului (2 curse regulate în intervalul 07 – 15). De
asemenea, cetățenii comunei au la dispoziție 3 curse regulate pe zi către Turda (durata de
deplasare 10 minute) și Cluj-Napoca (circa o oră) și Durata de deplasare până la autogara din
Alba Iulia este de aproximativ o oră, în condiții de trafic normale, ceea ce face naveta
localnicilor destul de facilă. Stațiile de transport public sunt amplasate în satele Unirea
(Primărie, Haltă), Inoc (Ramificație), Ciugudu de Jos, Ciugudu de Sus.
Comuna este traversată de Magistrala de cale ferată electrificată 300 Bucureşti – Oradea, pe
o distanță de 6,3 km, având o gară și o haltă în satul Unirea, ultima deservind și orașul Ocna
Mureș. De aici pleacă zilnic curse regulate către: Cluj-Napoca (10 legături pe zi, între orele
4.50 și 23.50, durata de deplasare fiind de circa 1h.30 minute), Timișoara (3 legături pe zi,
între
orele
2.00
și
17.30,
durata
fiind
de
circa
6
ore),
Târgu Mureș (3 legături pe zi, între orele, 5.30 și 20.00, durata fiind de aproape 2 ore), Sibiu
(9 legături pe zi între 3.40 și 23.00, durata fiind de aproximativ 4 ore), București (9 legături pe
zi, între orele 2.00 și 21.30, durata fiind de circa 8 ore), Iași (6 legături pe zi, între 5.00 și 24.00,
durata fiind de circa 10 ore) și altele.
În ceea ce privește transportul aerian, cel mai apropiat aeroport este cel din Cluj-Napoca, aflat
la circa 60 km distanță (adică 1h). Acesta este cel mai mare aeroport regional din România,
asigurând peste 40 de destinații interne și internaționale către majoritatea capitatelor și
orașelor importante din Europa și zona Orientului Mijlociu și Apropiat.
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5. INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARĂ

5.1.

ALIMENTAREA CU APĂ ȘI CANALIZARE

Comuna Unirea beneficiază de un sistem centralizat de alimentare cu apă, cu o lungime totală
de 30 de km, care deservește toate satele componente și este funcțional. Alimentarea cu apă
a comunei este realizată de către operatorul regional Apa CTTA Alba SA, prin stația de tratare
de la Sebeșel, sursa de apă fiind una de suprafață și de bună calitate, respectiv râul Sebeș.
Stația are o capacitate de 86.400mc/zi, aceasta operând actualmente doar la 40% din
capacitatea sa și având un rezervor cu o capacitate de 3.000.000 mc. Prin urmare, nu există
riscul întreruperii furnizării apei la nivel local.

Figură 23 - Rețeaua de alimentare cu apă potabilă din comuna Unirea
Sursa: Planșă proprie pe baza PUG Unirea
Conform datelor colectate în cadrul recensământului din anul 2011, un număr de 511 (24%
din total) erau conectate la rețeaua publică, alte 730 (35% din total) beneficiau de sisteme de
alimentare cu apă din rețea proprie, în timp ce restul de 844 de gospodării nu beneficiau de
un sistem de alimentare cu apă. Conform datelor transmise de către Primăria Unirea, în anul
2021 un număr de 1815 gospodării erau branșate la sistemul de alimentare cu apă,
reprezentând 87% din totalul gospodăriilor existente în comună.
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Sistemul de alimentare cu apă este administrat de către operatorul regional APA CTTA S.A.,
în condițiile în care comuna Unirea a aderat la ADI ”Apa Alba” și a delegat către această
entitate serviciul public de alimentare cu apă. În anul 2019, operatorul a distribuit la nivel
local o cantitate de 122.000 mc de apă potabilă, în creștere semnificativă față de anii
precedenți pe fondul branșării de noi gospodării, dintre care 63.000 pentru consumatori
casnici și 59.000 pentru firme și instituții.
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Figură 24 - Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor din comuna Unirea,
în perioada 2008-2019
Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
Comuna nu beneficiază în prezent de un sistem funcțional de canalizare. Administrația locală
derulează în prezent lucrări de înființare a rețelei de canalizare cu fonduri guvernamentale.
Acestea au fost deja finalizate în satele Unirea I, Inoc, Ciugudu de Jos și Ciugudu de Sus, în
timp ce în satele Dumbrava, Măhăceni și Unirea II sunt încă în curs. Pentru anul 2021 sunt
prevăzute în bugetul local sume necesare finalizării lucrărilor în aceste 3 sate, precum și de
realizare a racordurilor în satele Ciugudu de Jos și Ciugudu de Sus.
La nivelul anului 2011, conform datelor recensământului, doar 48% dintre gospodării
beneficiau de un sistem propriu de canalizare (de tip fosă septică), în timp ce 52% foloseau
latrine uscate. Așadar, lipsa canalizării încă reprezintă, până la punerea în funcțiune a
sistemului de canalizare, o amenințare directă la adresa factorilor locali de mediu.
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5.2.

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

Alimentarea cu energie electrică a comunei Unirea se face de către operatorul ELECTRICA
FURNIZARE, prin linii electrice aeriene de 20 kV și 2 posturi de transformare, dispuse în toate
cele 4 sate componente. Deși operatorul de profil a realizat investiții în rețea în ultimii ani,
unele componente ale acesteia rămân învechite și expuse diferitelor intemperii, ceea ce
conduce uneori la întreruperea furnizării. De asemenea, administrația locală a mai realizat în
trecut investiții pentru extinderea acesteia în zone nedeservite, nefiind înregistrate disfuncții
majore din această perspectivă.

Figură 25 - Rețeaua de distribuție a energiei electrice din comuna Unirea
Sursa: Planșă proprie pe baza PUG Unirea
Rețeaua de iluminat public este administrată direct de către Primărie, folosind infrastructura
rețelei de distribuție a energiei electrice. În anul 2020 administrația locală a demarat un studiu
de oportunitate în vederea delegării serviciului de iluminat public către un operator privat,
care va asigura inclusiv mentenanța rețelei. În paralel, administrația locală vizează și
modernizarea rețelei existente în vederea reducerii consumului de energie și a creșterii
calității iluminatului.
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5.3. ÎNCĂLZIREA ȘI ASIGURAREA COMBUSTIBILULUI PENTRU GĂTIT LA NIVELUL
LOCUINȚELOR
Comuna Unirea dispune de rețea de distribuție a gazelor naturale, care măsoară aproape 49
km, dar care acoperă doar satele Unirea, Inoc, Măhăceni și Dumbrava.
Conform recensământului din 2011, 1234 de locuințe din comună (59% din total) se încălzeau
folosind centrale sau sobe pe bază de gaze naturale, 766 (36%) foloseau centrale sau sobe pe
bază de lemn, 15 foloseau alt tip de combustibil (de ex. GPL), iar 70 (3%) nu erau încălzite.
Ponderea locuințelor cu centrală termică proprie, indiferent de combustibilul folosit, era de
doar 13%. În ceea ce privește prepararea hranei, 70% dintre locuințe foloseau instalații de
gătit pe bază de gaze naturale, 22% instalații pe bază de lemne, 5% aragaze cu butelie, iar 3%
utilizau instalații electrice sau de alt tip.
Distribuția gazelor naturale se face de către un operator privat – DELGAZ GRID, care se ocupă
și de mentenanța, extinderea și modernizarea rețelei de distribuție. În anul 2019, acesta a
distribuit la nivel local o cantitate de 1.620.000 mc de gaze naturale, dintre care 1.180.000 mc
pentru consumatorii casnici și 440.000 mc pentru firme și instituții, tendința fiind una de
ușoară creștere a consumului.
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Figură 26 - Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor din comuna Unirea,
în perioada 2008-2019
Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
Administrația locală are în vedere realizarea unei investiții pentru extinderea rețelei de
distribuție a gazelor naturale în satele Ciugudu de Sus și Ciugudu de Jos, nedeservite în
prezent.
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5.4.

TELECOMUNICAȚII

Serviciile de telecomunicații de la nivelul comunei Unirea de mai mulți operatori de telefonie
fixă, mobilă și internet (de ex. Telekom, Orange, Vodafone, Digi), calitatea acestora fiind
satisfăcătoare. Cu toate acestea, tehnologia 4G nu este disponibilă pe întreg teritoriul
comunei, astfel încât serviciile de transfer de date mobile ridică uneori probleme pentru
utilizatori.
Comuna dispune de un sistem de monitorizare video, care nu acoperă însă toate zonele cu
risc de producere a unor infracțiuni.
6. FONDUL LOCATIV
PUG al Comunei Unirea, care se află în curs de avizare, prevede scădere a numărului de trupuri
de la 19 la 16 și mărirea suprafeței de intravilan de la 610 ha la 662 ha, distribuite pe sate
componente după cum urmează:
Satul component

Intravilan (ha)

Unirea

377,70

Ciugudu de Jos

52,37

Ciugudu de Sus

43,74

Dumbrava

85,77

Inoc

43,11

Măhăceni

59,43

Extinderea suprafeței de intravilan vizează majoritatea satele componente, cu excepția
localităților Inoc și Ciugudu de Jos, unde suprafața de intravilan va scădea, respectiv va
rămâne constantă. Cea mai mare creștere a intravilanului este propusă în satul Unirea (+43
ha), celelalte sate înregistrând creșteri modeste, între 1 ș 7 ha. Extinderea intravilanului se
face mai ales în cazul funcțiunilor de locuințe cu regim mic de înălțime (+307 ha) și a celor
industrial și depozitare (+48 ha), prin scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri. Așadar,
PUG previzionează mai ales o consolidare a funcției rezidențiale a comunei, iar în plan secund
și a celei economice – industriale.
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Figură 27 - Modul de utilizare al terenurilor intravilane din satele componente ale
comunei Unirea, după funcțiunile urbanistice
Sursa: Planșă proprie realizată pe baza PUG Unirea
La nivelul anului 2019, INS estima că în comună existau 2095 de locuințe, dintre care 5 erau
în proprietate publică. Astfel la nivel local se înregistra o creștere a numărului de locuințe de
doar 0,5% față de anul 2011, iar comparativ cu anul 1990 numărul locuințelor a scăzut cu 8%.
Scăderea numărului de locuințe față de anul 1990 se datorează degradării și în unele cazuri
prăbușirii totale a locuințelor neocupate, care au devenit nelocuibile. Numărul de locuințe
nou-ridicate și recepționate în comună s-a menținut la cote scăzute în ultimii ani (1-3/an).
Totuși, experiențele de la recensămintele anterioare indică faptul că numărul real al
locuințelor din comună este mai mare decât cel estimat de INS, așadar acesta va fi determinat
doar la recensământul din anul 2022.

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Unirea pentru perioada 2021-2027

39

7

5

3
2

2

2

2

1

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

1

1

1

2016

2017

2018

2019

Figură 28 - Numărul de locuințe finalizate în comuna Unirea, în perioada 2008-2019
Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
Suprafața locuibilă a comunei a fost estimată la 92.549 mp în anul 2019, echivalentul a 44,1
mp/locuință, sub media județeană (48 mp) și națională (47,6 mp). Aceasta a crescut cu 1%
față de anul 2011 și cu 21% față de anul 1990, ceea ce indică faptul că o parte dintre localnici
au investit în extinderea și modernizarea locuințelor existente.
Cele mai multe locuințe sunt amplasate în satul Unirea (68% din total), urmat de Măhăceni
(9%), Dumbrava și Ciugudu de Jos (7%), Inoc (5%) și Ciugudu de Sus (4%). Raportat la numărul
de locuitori, în satul Dumbrava regăsim cel mai mare număr de persoane per gospodărie (2,9
persoane/locuință), la polul opus situându-se satul Măhăceni (1,6 persoane/locuință).
Fenomenul îmbătrânirii demografice face ca tot mai multe locuințe să fie nelocuite.
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Figură 29 - Numărul de locuințe la nivel de sat component
Sursa: INS. Rezultatele definitive ale RGPL 2011
Conform recensământului din 2011, cele mai multe locuințe din comună erau de tip casă
individuală cu regim de înălțime parter, exceptând 19 din case care aveau regim de înălțime
P+1, 6 clădiri în regim P+2 și 2 blocuri de locuit în regim P+3. În altă ordine de idei, peste 98%
dintre clădirile de locuit erau amplasate într-o zonă de locuire continuă, de-a lungul
drumurilor și străzilor, în timp ce doar 29 gospodării se aflau în grupuri de case și 10 în zone
de locuire mai răsfirate sau chiar în zone izolate, cu locuințe situate la mai mult de 200 m una
de cealaltă.
Circa 69% dintre locuințele existente în comună au fost ridicate în perioada comunistă, cu
precădere în anii 50-70, pe fondul mai multor factori, precum politica autorităților comuniste
cu privire la locuire, creșterea nivelului de trai post-război, creșterea naturală a populației etc.
Anii 80 au adus o schimbare radicală, în sensul încurajării fenomenului de urbanizare și
industrializare, care a antrenat migrația forței de muncă locale către orașele din zonă și,
implicit, reducerea cererii pentru noi locuințe la nivel local. Deși după anul 2000 a existat o
tendință de dinamizare a pieței, aceasta s-a menținut la cote scăzute, fenomenul
suburbanizării nefiind la fel de prezent din cauza gradului de polarizare redus al orașului Ocna
Mureș.
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Figură 30 - Locuințele din comuna Unirea, funcție de perioada de construcție, la
recensământul din 2011
Sursa: INS. RGPL 2011
Peste 80% din totalul locuințelor existente în comună sunt realizate din cărămidă sau
beton/prefabricate din beton, fiind așadar clădiri mai rezistente la diferite hazarde. Totuși,
aproximativ 17% dintre gospodării sunt realizate din lemn sau paiantă, fiind în general case
mai vechi, a căror expunere la riscuri este mai ridicată.
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Figură 31 - Locuințele din comuna Unirea, funcție de materialul de zidărie folosit, la
recensământul din 2011
Sursa: INS. RGPL 2011
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La recensământul din 2011, doar 153 de locuințe din comună (7% din total) erau reabilitate
termic, iar 260 (12%) aveau tâmplărie termoizolantă din PVC, aluminiu sau lemn stratificat.
Chiar dacă în intervalul scurs de la recensământ ponderea locuințelor care au beneficiat de
investiții pentru eficientizare energetică a mai crescut, o bună parte dintre acestea continuă
să înregistreze pierderi mari de energie, care se reflectă în costul mare al utilităților, respectiv
în confortul termic redus al locuirii.
Aproximativ 45% dintre locuințele din comuna Unirea dispun de 2 dormitoare, în timp ce alte
30% de 3 camere de locuit, ceea ce indică un confort corespunzător, dacă luăm în calcul
mărimea medie a unei gospodării (circa 2 persoane). Totuși, acest lucru nu înseamnă că la
nivel local nu există și cazuri de supra-aglomerare a locuințelor, mai ales în rândul populației
de etnie romă. Astfel, la nivel local existau, la recensământul din 2011, 46 case în care locuiau
două nuclee familiale, 7 case în care locuiau 3 nuclee familiale, respectiv 4 case cu 4 nuclee
familiale.
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11%

1 dormitor

2 dormitoare
3 dormitoare
4 dormitoare

30%

5 dormitoare și peste
45%

Figură 32 - Locuințele din comuna Unirea, după numărul de camere de locuit, la
recensământul din 2011
Sursa: INS. RGPL 2011
Din totalul locuințelor existente în comună la același recensământ, doar 1.716 (82% din total)
erau locuite permanent, 204 (10%) erau folosite temporar (ca reședințe secundare sau
sezoniere), în timp ce 165 erau neocupate în mare parte a anului. Ponderea locuințelor
temporar sau permanent neocupate este de așteptat să crească în următorul deceniu, pe
măsură ce numărul de locuitori stabili are o tendință de scădere.
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7. EDUCAȚIA
La nivelul comunei Unirea funcționează o singură unitate școlară cu personalitate juridică
(Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Unirea I), cu următoarele unități arondate:
-

Școala Gimnazială ”Gheorghe Maier” Unirea II;
Școala Primară Dumbrava (care are și grupă de grădiniță);
Grădinița cu Program Normal Ciugudu de Jos;
Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Unirea;
Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Unirea.

Copii și elevii din satele Ciugudu de Sus, Inoc și Măhăceni fac naveta la celelalte unități de
învățământ din comună, școlile din aceste localități fiind închise de-a lungul timpului din cauza
populației școlare reduse.
Acestea reunesc 6 grupe de grădiniță, 13 clase de ciclu primar și 8 clase de ciclu gimnazial, cu
predare în limba română și maghiară. În aceste condiții, predarea se face simultan pentru
ciclul preșcolar și primar la unitățile de învățământ din satele Unirea II, Ciugudu de Jos și
Dumbrava, ceea ce are un impact negativ asupra pregătirii elevilor, context în care o parte
dintre părinți preferă să-și înscrie copii la unitățile de învățământ din Ocna Mureș sau alte
centre urbane apropiate.
Populația școlară la nivelul anului 2019 a fost de 444 de copii și elevi (doar 9% din populația
stabilă), dintre care 91 în ciclul preșcolar (grădiniță), 198 în ciclul primar (clasele 0-4) și 155 în
cel gimnazial (clasele 5-8). Față de anul 2008, populația școlară a cunoscut o scădere de 19%,
pe fondul reducerii natalității, dar și a deciziei unor părinți de a-și înscrie copii la unitățile de
învățământ din centrele urbane apropiate.
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Figură 33 - Populația școlară de la nivelul comunei Unirea, în perioada 2008-2019
Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
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Populația școlară este compusă mai ales din etnici români, care reprezintă 69% din total.
Etnicii maghiari reprezintă doar 3% din totalul populației școlare, totuși pentru ciclurile
preșcolare și primare aceștia au posibilitatea de a învăța în limba maternă. Copii de etnie romă
reprezintă 27% din totalul populației școlare, în cazul acestora întâlnindu-se și cele mai multe
probleme legate de absenteism și abandon școlar. Administrația locală acordă burse școlare
elevilor, sprijin material pentru cerințe educative speciale și tichete sociale pentru preșcolari.
Număr de cadre didactice de la Școala Gimnazială ”Avram Iancu” (inclusiv de la unitățile
subordonate) a fost în anul 2019 de 35, dintre care 6 educatori, 13 învățători și 16 profesori
de gimnaziu. Față de anul 2008, numărul cadrelor didactice a scăzut cu 9, pe fondul scăderii
numărului de grupe de grădiniță și de clase de ciclu primar. Personalul didactic de la unitățile
de învățământ din comună este unul corespunzător calificat, însă majoritatea practică naveta
din alte localități.
Din punct de vedere al infrastructurii educaționale, școala dispune de: 10 săli de clasa, un
cabinet informatică, o sala profesorala, un centru de documentare si informare- dotat cu
mobilier modern, fond de carte numeros si înnoit, video, TV, retroproiector, un centru cultural
comunitar- dotat cu 1 computer, multifuncțională, flip-chart, telefon-fax, videoproiector,
minisistem audio-CD, și un cabinet de Informatică dotat cu 20 de calculatoare folosite pentru
lecțiile AEL.
Primăria a investit recent din fonduri europene și de la bugetul local pentru construirea unei
grădinițe noi, reabilitarea Școlii Primare Ciugudu de Jos, înlocuirea centralei termice de la
Școala ”Avram Iancu”, implementarea unui sistem de supraveghere video și dotarea cu o
multifuncțională la Școala Gimnazială Unirea, dotarea cu instalații paratrăsnet și instalații
electrice de siguranță pentru școli și grădiniță, reabilitarea Grădiniței cu Program Normal
Unirea I etc. În pofida acestor investiții, sunt necesare lucrări suplimentare de reabilitare și
modernizare școli, de îmbunătățire a infrastructurii pentru sportul școlar, amenajarea de
locuri de parcare adiacente școlilor etc.

8. SĂNĂTATE
La nivelul comunei Unirea funcționau în anul 2019 două cabinete de medicină de familie, unul
stomatologic și un punct farmaceutic. În cadrul acestora activează doi medici de familie, un
stomatolog și 4 asistenți medicali, toți în sistem privat. Prin comparație, în anul 1990 în
comună existau 5 medici și 5 asistenți medicali, astfel accesul cetățenilor la servicii medicale
de bază a devenit mai dificil în ultimele decenii. În plus, pentru consulturi de specialitate,
analize de laborator, tratamente chirurgicale sau servicii de urgență, cetățenii comunei
trebuie să se deplaseze la unitățile sanitare din mediul urban.
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La nivel local nu există, în pofida numărului mare de cetățeni de etnie romă, un mediator
sanitar sau un asistent medical comunitar care să faciliteze accesul persoanelor defavorizare
la servicii medicale de bază, să deruleze campanii de informare, conștientizare, planificare
familială, vaccinare a copiilor etc. Activitatea acestora ar fi cu atât mai importantă cu cât există
persoane care nu sunt înscrise în evidențele medicului de familie.
Primăria a realizat lucrări de modernizare a dispensarului comunal în care funcționează
cabinetele de medicină de familie, clădirea asigurând în prezent condiții optime pentru
desfășurarea activității medicale. În schimb, accesul locuitorilor din satele componente la
servicii medical este mult mai greoi, în contextul lipsei unor puncte sanitare amplasate în
acestea. De menționat este și faptul că singurul cabinet stomatologic din comună e amplasat
în satul Dumbrava, în timp ce locuitorii din satul-reședință nu beneficiază de acest serviciu
medical.

9. INCLUZIUNEA SOCIALĂ
Conform Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate, elaborat de 4Banca Mondială în anul 2016,
satele componente ale comunei Unirea nu intră în categoria zonelor rurale marginalizate,
nefiind confruntate cu probleme complexe de excluziune socială. Cu toate acestea, la nivel
local există și cazuri relativ izolate de familii sau persoane care sunt expuse riscului de sărăcie
și care se confruntă cu diferite probleme de acces la educație, piața muncii, sănătate sau
locuire de calitate și care necesită măsuri de sprijin din partea autorităților.
În cadrul Primăriei Unirea funcționează Compartimentul de Asistență Socială, care dispune de
3 posturi în organigramă și care furnizează doar servicii sociale de bază din sarcina unei
administrații locale (identificare și monitorizare copii, familii și adulți care necesită sprijin,
întocmire anchete sociale și documentații pentru soluționarea cazurilor și acordarea unor
ajutoare financiare și în natură, distribuire lapte praf, acordare tichete de grădiniță etc.).
Acesta nu este acreditat ca furnizor de servicii sociale de către autoritățile de reglementare
din domeniu.
La nivelul anului 2020, conform datelor transmise de Primăria Unirea, beneficiau de prestații
sociale următoarele categorii de beneficiari:
-

Număr de beneficiari ajutor social (venit minim garantat): 108 beneficiari
Număr de beneficiari alocație de sprijin a familiei: 80 beneficiari;
Număr de beneficiari indemnizație însoțitor persoane cu handicap: 76 beneficiari;

În comună funcționează următoarele centre/servicii sociale:
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▪

▪
▪
▪
▪
▪

Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice ”Acoperământul Maicii Domnului”
Unirea – cu 38 de locuri, aflat în administrarea Asociației Filantropia Ortodoxă Alba
Iulia
Căminul pentru persoane vârstnice Dumbrava - cu 50 de locuri, din subordinea
Asociației Sfânta Veronica
Casa de tip familial pentru copii ”Sf. Elena” Dumbrava - cu 12 locuri, administrată de
Asociația Sfânta Veronica
Centrul de Plasament ”Sf. Ana” Dumbrava – cu 30 de locuri, administrat de Asociația
Sfânta Veronica
Centrul de Plasament ”Sf. Vasile” Dumbrava – cu 30 de locuri, administrat de Asociația
Sfânta Veronica
Centrul de Plasament ”Sf. Veronica” Dumbrava - cu 30 de locuri, administrat de
Asociația Sfânta Veronica

Persoanele în nevoie de la nivelul comunei pot accesa relativ facil și serviciile sociale (unitatea
medico-socială, casele de tip familial pentru copii, centrele de zi pentru copii, centrul de zi de
consiliere și informare pentru persoane în situații de nevoie) disponibile la doar câțiva km
distanță, în orașul Ocna-Mureș.

10. PROTECȚIA MEDIULUI ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI
Comuna Unirea beneficiază de peisaje naturale atractive, astfel că teritoriul administrativ se
suprapune peste două arii naturale protejate din rețeaua ecologică NATURA 2000 și anume
ROSCI0301 „Bogata” și ROSCI0313 „Confluență Mureș cu Arieș”. ROSCI0301 „Bogata” este
amplasată în nordul comunei Unirea, aceasta fiind unul dintre cele 4 puncte unde a fost
constatată prezența viperei ursinii rakosienis. ROSCI0313 „Confluența Mureș cu Arieș” este
situată în aria de confluență a râurilor Arieș și Mureș, zona fiind una extrem de importantă
pentru conservarea unor specii de pește de interes comunitar precum avatul, zvârluga,
petrocul, dunărița și altele.
Comuna Unirea a aderat la ADI Salubris, asemenea tuturor UAT din județ, către care a delegat
serviciul de colectare și transport al deșeurilor menajere, în contextul implementării
Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor (SMID) Alba. Comuna face parte din zona 1
(sub-zona 1.3.) a acestui sistem, unde colectarea și transportul deșeurilor se face de către un
singur operator selectat recent de ADI prin procedură de achiziție publică (anterior serviciul
era asigurat de către o firmă de profil contractă direct de către Primărie). Deșeurile reziduale
și reciclabile colectate cu mașini speciale din comună (o dată pe săptămână, din ”poartă în
poartă”, respectiv de la punctele de colectare selectivă dotate cu eurocontainere furnizate
prin proiectul SMID care amplasate în spații publice) vor fi transportate direct la Centrul de
Management al Deșeurilor din Galda de Jos, care va deservi tot județul, unde vor fi tratate
Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Unirea pentru perioada 2021-2027

47

mecano-biologic și sortate. Pentru acest serviciu, cetățenii și agenții economici din comună
vor plăti o taxă de salubritate către Primărie – care, la rândul ei, va achita sumele către
operatorul selectat la nivelul zonei, astfel încât să se evite situațiile în care cetățenii refuză
încheierea contractelor individuale cu firma de salubritate respectivă.
Totuși, operatorul selectat nu se va ocupa și de salubrizarea comunei, care rămâne în
responsabilitatea Primăriei. Din această perspectivă, principalele probleme sunt legate de
depozitarea ilegală a deșeurilor pe spații publice (marginea drumurilor, malurile și cursurile
râurilor/văilor din comună etc.). Primăria și Consiliul Local alocă anual sume importante de la
bugetul local pentru servicii de salubrizare, vidanjare, decolmatări (de ex. pe văile Ciugudului,
Unirii, Măhaciului, Inocului). De asemenea, bugetul aprobat pentru anul 2021 conține și sume
alocate pentru achiziționarea unor echipamente necesare acestor lucrări, precum remorcă de
transport pentru tractorul existent, tocător pentru vegetație etc.
Potențialele surse de poluare a aerului din comună sunt unitățile agro-zootehnice, care
prezintă un potențial mediu de poluare a zonei, fiind necesară implementarea unei serii de
măsuri de prevenție prevăzute în autorizația de mediu. De asemenea o altă potențială sursă
de poluare este traficul motorizat, deși acesta a scăzut semnificativ pe principalele căi de
acces din comună ca urmare a deschiderii autostrăzii A10.
Degradarea solurilor din comună este un fenomen continuu, determinat atât de factori
naturali (structura subsolului, vânt, precipitații), cât și antropici, precum despăduririle sau
suprapășunatul, care agravează eroziunea terenurilor și le scade productivitatea. În vederea
diminuării acestor riscuri, Primăria a adoptat și implementează un plan de amenajare
pastorală și silvică. Comuna este expusă în special în partea central-nordică alunecărilor de
teren, șiroire în zonele hidrografice superioare și altor procese complexe în majoritatea părții
sudice. Recent, Primăria a realizat lucrări de consolidare a terasamentelor și a taluzului pe str.
Văii din satul Unirea.
Comuna Unirea este, conform PATN, PATJ și PAAR Alba, expusă riscului de producere a unor
inundații prin revărsare pe cursul râului Mureș, care ar putea aduce pagube importante.
Aceste riscuri apar și pe văile secundare, pe fondul colmatării acestora cu resturi menajere,
dejecții, PET-uri etc., context în care Primăria dorește decolmatarea și amenajarea lor. De
asemenea, majoritatea proiectelor de modernizare a străzilor cuprind și amenajarea de rigole
betonate de scurgere a apelor pluviale, precum și de podețe.
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Figură 34 - Harta riscurilor la nivelul comunei Unirea
Sursa: ECO MAPS. PUG Comuna Unirea
În ceea ce privește procesele geomorfologice, harta riscurilor din cadrul PUG identifică areale
cu risc de apariție a alunecărilor de teren (A.1.), șiroire și torențialitate (A.2.) și de eroziune
de suprafață (A.5.).
Comuna Unirea se află într-o zonă cu Intensitate seismică redusă (zona 7 pe scara MSK, cu o
perioadă de revenire la circa 50 de ani), nefiind înregistrate de-a lungului timpului pagube
majore asociate cutremurelor.
La nivel local funcționează și un serviciu voluntar pentru situații de urgență, care, deși dispune
de o dotare minimală, poate interveni pentru a acorda ajutorul necesar până la sosirea
echipajelor pentru intervenții complexe de la Departamentul de Pompieri din Aiud.
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11. PATRIMONIUL, CULTURA ȘI SPORTUL
Conform Listei Monumentelor Istorice actualizate în anul 2015, la nivelul comunei Unirea
există următoarele obiective de patrimoniu construit (arheologice):
-

-

-

Situl arheologic de la Măhăceni – Turdăoi – este un sit arheologic care cuprinde o
așezare ce datează din epoca bronzului și care cuprind urme de locuire până în Evul
Mediu, acestea făcând parte din o serie de astfel de așezări regăsite pe Culoarul Alba
Iulia – Turda;
Siturile Arheologice Dumbrava – ambele situri sunt situate în apropierea A10. Situl
numărul unu reprezintă o așezare ce prezintă urme de locuire din Epoca Hallstatt
timpurie până în epoca modernă. Situl numărul doi este o necropolă ce datează din
epoca bronzului.
Așezarea Preistorică de la Ciugudu de Sus.

În comună există și alte clădiri reprezentative, cu o valoare arhitecturală importantă (de ex.
locașurile de cult ortodoxe și romano-catolic), dar care nu sunt clasate ca monument istoric.
De asemenea, în mai multe sate componente există monumente ale eroilor.
Comuna Unirea dispune de 6 cămine culturale, dispuse în toate satele componente (mai puțin
Ciugudu de Sus), dintre care două se află în satul reședință. Căminele culturale din satele
Măhăceni, Inoc și Ciugudu de Jos fac parte dintr-un proiect de reabilitare și dotare demarat
de administrația locală prin programul PNDR, în valoare de peste 1,9 milioane de lei. Căminul
cultural din Unirea II a fost, de asemenea, reabilitat și dotat cu fonduri europene, în timp ce
căminul din Unirea I a fost modernizat și dotat. Locațiile sunt utilizate în prezent ca și spații
pentru evenimente culturale, educaționale, dar și comunitare (întâlniri, nunți, botezuri etc.).
Totuși, se resimte lipsa unei săli de evenimente de dimensiuni mai mari.
În satul Unirea funcționează și o bibliotecă comunală, amplasată în clădirea Școlii Gimnaziale
”Avram Iancu”, care dispune de calculatoare conectate la Internet, scanner, precum și de un
fond de carte de circa 21.682 de volume. Numărul de cititori activi a fost în anul 2019 de 390,
cu 56% mai mic față de anul 2011, cei mai mulți fiind elevi de la Școala Gimnazială. În acest
context, Biblioteca Comunală trebuie să găsească noi metode pentru a-și creste atractivitatea
pentru cetățeni și să devină treptat un centru comunitar.
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Figură 35 - Numărul de cititori activi de la nivelul bibliotecilor din comuna Unirea, în
perioada 2011-2019
Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
În comună regăsim și o expoziție etnografică care constă în reconstituirea unui interior
țărănesc, în cadrul căruia se regăsesc țesăturile de interior (pernele cu căpătâi, covoarele
fețele de masă). Sunt prezente în cadrul expoziției o serie de piese ce întregesc costumul
popular femeiesc de pe Valea Mureșului, compus din ie, vestă, poale, șorț, cătrință și năframă.
În ceea ce privește portul bărbătesc, se pot observa unele diferențieri, deoarece aici întâlnim
alături de costumul autohton, și costumul de pe Valea Arieșului, mai precis cel din satul Ocoliș,
acest lucru a fost posibil datorită migrației populației de la munte spre satele din vale.

Figură 36 - Expoziția etnografică Unirea
Sursa: Consiliul Județean Alba
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Viața culturală a comunei Unirea este una relativ bogată în comparație cu alte așezări rurale
din țară, printre motive regăsindu-se faptul că există în organigrama Primăriei un angajat cu
normă întreagă care coordonează activitățile culturale, respectiv faptul că aceasta alocă anual
fonduri de la bugetul local pentru acțiuni culturale, inclusiv cele derulate de ONG-uri. De
asemenea în comună există ansamblul folcloric ”Dor de sat” și cel al comunității maghiare,
care păstrează și duc mai departe dansurile tradiționale locale specifice zonei. Dintre
manifestările culturale organizate cel mai frecvent putem aminti Zilele Comunei (cu vernisaje
de pictură, întâlnire cu fii satului, concerte folk și folclorice, parada costumului popular etc.),
recitaluri de colinde, piese de teatru, lansări de carte, recitaluri de poezie, diferite cluburi
pentru copii etc.
În comuna Unirea funcționează 7 biserici ortodoxe (două în satul Unirea și câte una în fiecare
sat component), o biserică reformată (Unirea), una penticostală (Unirea), respectiv una
romano-catolică (Unirea). De asemenea în satul Dumbrava este amplasată o mănăstire
ortodoxă, construită recent dar care a devenit unul dintre principalel centre ecumenice și
sociale din județ. Consiliul Local și Primăria alocă anual fonduri de la bugetul local pentru
sprijinirea cultelor religioase.
La nivelul comunei există un club sportiv susținut financiar de către autoritatea locală,
denumit ”Inter Unirea”, care administrează o echipă de fotbal ce activează în liga județeană.
Acesta va beneficia curând de o bază sportivă modernă, realizată cu fonduri de la bugetul de
stat.

12. TURISMUL ȘI ACTIVITĂȚILE RECREATIVE

Conform PATJ, comuna Unirea se încadrează în categoria comunelor cu o concentrare medie
de resurse turistice naturale și antropice, precum și cu o infrastructură specific turistică slab
dezvoltată.
Dintre resursele turistice ale zonei se remarcă cu precădere cele naturale, respectiv:
-

Fondul forestier și peisajele naturale – pădurile de pe teritoriul comunei, zonele
naturale protejate, biodiversitatea (floră, faună);
Fondul cinegetic – care corespunde grupei de vânătoare nr. 19 a AJVPS Alba, ce
cuprinde specii de cerbi, căpriori, mistreți, vulpi, iepuri etc.
Fondul piscicol – în special, ihtiofauna de pe râul Mureș

Resursele turistice antropice sunt slab dezvoltate în ceea ce privește patrimoniul construit (la
nivel local nu există niciun monument istoric atestat), dar relativ bogate din perspectiva
patrimoniului imaterial, respectiv:
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-

Lăcașurile de cult – în special, mănăstirea Dumbrava;
Tradiții, folclor, obiceiurile locale, meșteșuguri – de ex. ansamblurile de dansuri
populare, expoziția etnografică, colinde etc.;
Evenimentele culturale – de ex. Zilele Comunei, Ziua Culturii Maghiare;
Gastronomia locală – prin restaurantele existente la nivel local.

În acest context, comuna Unirea are potențial pentru dezvoltarea următoarele forme de
turism:
-

-

-

-

Turismul de tranzit: este deja dezvoltat la nivel local, de-a lungul DN 1 existând deja
unele spații de alimentație publică. Finalizarea autostrăzii Sebeș-Turda (care are spații
de servicii pe teritoriul comunei), precum și revitalizarea stațiunii Ocna Mureș (băile
sărate vor fi finalizate în cursul anului 2021, urmând să se amenajeze și un muzeu al
sării), vor antrena o circulație mai intensă în zonă, cu impact pozitiv asupra turismului
de tranzit.
Agroturismul: prin prisma apropierii față de centre urbane importante, precum ClujNapoca sau Alba Iulia, dar și a accesibilității facile (autostradă, drum național, cale
ferată), satele comunei, cu precădere cel din zona mai înaltă, cu mai multe locuințe
neocupate permanent, pot deveni destinații atractive pentru turismul de weekend și
agroturism, care să valorifice arhitectura tradițională, activitatea pastorală, păstrarea
unor datini și obiceiuri, gastronomia specifică zonei etc.
Turismul sportiv și de agrement – amplasarea comunei de-a lungul Mureșului,
precum și existența unor fonduri de vânătoare pot facilita dezvoltarea activităților de
tip sportiv și recreativ (pescuit, vânătoare).
Turismul cultural-religios – de ex. pelerinaje la mănăstirea ortodoxă din Dumbrava,
vizite la bisericile catolice în cadrul unor tururi inter-județene.

Conform INS, la nivelul comunei Unirea nu funcționează până în prezent unități de cazare. În
comună a funcționat până recent o pensiune (”Robert”) cu terasă, foișor, parcare etc. Totuși,
la granița cu comuna Mirăslău funcționează un motel de două stele (”Gela”) cu 11 camere și
20 de locuri. De asemenea, în satul Inoc funcționează Popasul ”Căprioara”, cu restaurant-bar
și servicii de tip delivery.
În ceea ce privește petrecerea timpului liber pentru locuitori, comuna dispune doar de o sală
de sport la ieșirea spre Turda, respectiv de un mic spațiu verde amenajat în zona centrală.
Așadar, comuna se confruntă cu un deficit de terenuri de sport, spații verzi, locuri de joacă
amenajate pentru recreerea cetățenilor.
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13. CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ

Administrarea comunei este asigurată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001
privind administrația publică locală, de către Consiliul Local (ca for decizional) și Primăria
(organism executiv al Consiliului). Consiliul Local este format din 13 consilieri, aleși pe o durată
de patru ani. În legislatura 2020-2024, 7 mandate de consilier au revenit PNL, 2 USR, 2 UDMR,
unul PSD și un candidat independent. Primăria este condusă de un primar ales direct de către
cetățeni tot pentru 4 ani, care este reprezentant al PNL, respectiv de un viceprimar ales din
rândul consilierilor locali.
Aparatul de specialitate al Primarului cuprinde, pe lângă posturile de viceprimar, secretar și
auditor, următoarele servicii și compartimente:
-

Compartiment Asistență Socială – 2 posturi;
Compartimentul Registru Agricol - 1 post;
Compartimentul Stare Civilă – 1 post;
Compartimentul SVSU – 1 post;
Compartimentul Fond funciar, Cadastru și Patrimoniu - 1 post;
Compartimentul Resurse Umane - 1 post;
Compartimentul Implementare Proiecte Finanțate din Surse Fonduri Externe
Nerambursabile – 5 posturi;
Urbanism - 1 post;
Buget, Finanțe, Taxe și Impozite - 1 post;
Achiziții Publice - 1 post;
Administrare și gospodărire comunală – 2 posturi;
Cultură și monitorizarea proceduri administrative – 1 post;
Salubrizare – 1 post;
Sănătate – 1 post;

Organigrama primăriei Unirea prezintă un nivel de complexitate mai ridicat față de alte
comune din județ și din țară. Aceasta cuprinde departamente importante precum urbanism
sau achiziții publice, care reduc necesitatea contractării unor consultanți externi. Totuși, nu
toate posturile din organigramă sunt ocupate. Astfel, din cele 34 de posturi, doar 21 erau
ocupate în anul 2021, în timp ce 13 erau vacante. În plus, unele compartimente nu aveau
niciun post ocupat (de ex. implementare proiecte din fonduri nerambursabile externe,
sănătate, resurse umane, administrator public, la care se adaugă postul temporar vacant de
la SVSU).
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Figură 37 - Organigrama Primăriei Unirea, în anul 2021
Sursa: Primăria Unirea
Comuna Unirea face parte din GAL ” Munții Metaliferi, Trascău si Muntele Mare” alături de
orașul Baia de Arieș, comuna Cricău, Galda de Jos, Ighiu, Întregalde, Livezile, Lupșa, Mirăslău,
Mogoș, Ocoliș, Ponor, Poșaga, Rimetea, Râmeț, Sălciua, Stremț și Consiliul Județean Alba.
Acestora li se adaugă 29 entități private și 27 de ONG-uri. GAL dispune, în ciclul financiar 20142020 de un buget total de peste 2,8 milioane de euro distribuiți pe 7 măsuri, care urmăresc
mai ales dezvoltarea și modernizarea mediului rural, integrarea soluțiilor inovative în
agricultură, dezvoltarea sectorului non-agricol, conservarea patrimoniului natural și construit
etc. Apartenența la GAL a oferit comunei o serie de avantaje, aceasta a obținut o finanțare de
50.000 de lei pentru amenajarea bazei sportive din cadrul școlii din satul Unirea.
Alte structuri asociative din care face parte comuna Unirea sunt:
-

ADI „Salubris” – pentru promovarea investițiilor în domeniul managementului
integrat al deșeurilor;

-

ADI ”Apa-Alba” – pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată;

-

Asociația Comunelor din România – pentru reprezentarea intereselor localităților
rurale din România în raport cu autoritățile centrale și nu numai;

-

ADI ”Microregiunea de Dezvoltare Socio-Economică Ocna Mureș” – constituită
pentru întărirea cooperării și a proiectelor de interes comun din diferite domenii, din
zona orașului sus-menționat.

În ceea ce privește patrimoniul și dotarea logistică a Primăriei, acestea sunt relativ modeste.
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Astfel, pe lângă clădirile, rețelele de interes public și terenurile aferente acestora (precum
sediul administrativ, clădirile școlilor și ale căminelor culturale, spațiul și clădirea târgului,
sistemul de alimentare cu apă, bazele și terenurile sportive etc.), comuna mai deține un fond
pastoral, închiriat către crescătorii de animale, și cel forestier, administrat de Ocolul Silvic
Aiud. Masa lemnoasă exploatată (circa 1000 mc/an) este parțial valorificată pe piață,
generând însă venituri destul de modeste. Dotările administrației locale sunt deficitare în ceea
ce privește echipamente IT, software, diferite utilaje și accesorii pentru lucrări de interes
public realizate în regie proprie, echipamente pentru intervenție în situații de urgență etc.
La nivelul anului 2019, execuția bugetară a UAT Comuna Unirea s-a finalizat cu următorii
indicatori:
-

Venituri totale: 13.944.670 lei;
Cheltuieli totale: 14.855.323 lei;
Excedent bugetar: - 910.653 lei.

Din perspectiva încasărilor la bugetul local, dintre localitățile rurale, comuna Unirea a
înregistrat printre cele mai ridicate venituri din județul Alba, alături de comunele: Săsciori,
Pianu, Ighiu, Bucium Bistra;
Încasările la bugetul local au fluctuat în perioada 2012 – 2019, prezentând per total o tendință
de creștere. Cele mai mari sume au provenit de la bugetul de stat, fiind sume defalcate din
TVA. Acestea au crescut treptat până în anul 2018 când, din cauza unor modificări de ordin
fiscal (sumele de la bugetul de stat pentru plata cadrelor didactice nu au mai tranzitat
bugetele locale), au prezentat o scădere. Veniturile proprii ale administrației locale au avut
un ritm de creștere constant, acesta majorându-se cu 44% în perioada analizată. Subvențiile
pentru proiectele de investiții (preponderent prin PNDL) au fost o componentă importantă în
alcătuirea bugetului local, mai ales în ultimii ani analizați. Aceste sume au fluctuat anual,
atingând un maxim în anul 2019 când au reprezentat 42% din totalul veniturilor, adică peste
5,8 milioane de lei. De asemenea, administrația locală a reușit să atragă și fonduri europene
în valoare de peste 11,6 milioane de lei, cele mai mari sume fiind înregistrate între anii 20142015. Astfel, este evident că primăria a reușit să atragă sume importante pentru dezvoltare
prin programe finanțate de la bugetul de stat, și prezintă o capacitate ridicată de absorbție și
a fondurilor europene.
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Figură 38 - Dinamica și structura veniturilor la bugetul local al comunei Unirea, în
perioada 2012-2019
Sursa: MDRAP. DPFBL
În ceea ce privește structura cheltuielilor pe tipuri, se observă că, per total, cele mai mari
sume au fost alocate cheltuielilor de investiții, acestea fiind concentrate în prima jumătate a
perioadei 2012-2019, cu precădere în anul 2015 (proiectele implementate prin PNDR 20072013). Cheltuielile cu personalul au cunoscut o creștere continuă datorită majorărilor salariale
din sectorul public până în anul 2017, când salariile profesorilor au fost mutate de la bugetul
local la cel de stat, rezultând o scădere substanțială a acestora în 2018, urmată de o nouă
etapă de creștere odată cu salariile din administrația locală. În cazul cheltuielilor cu bunuri și
servicii ale administrației locale, acestea au crescut într-un ritm lent, rămânând relativ
constante în ultimii ani ai perioadei analizate. Un trend îngrijorător este creșterea cheltuielilor
cu asistența socială, care au crescut cu 80% în această perioadă, deși continuă să aibă o
pondere relativ redusă în bugetul local.
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Figură 39 - Dinamica și structura cheltuielilor efectuate de la bugetul local al Primăriei
Unirea, pe tipuri de cheltuieli, în perioada 2012-2019
Sursa: MDRAP. DPFBL
Per ansamblu, în intervalul 2012-2019, cheltuielile de capital (investiții) ale administrației
locale au totalizat peste 38,1 milioane de lei, adică o medie de 4,7 milioane de lei pe an. Din
aceștia, aproximativ 16,8 milioane de lei au provenit fonduri guvernamentale, 11,6 milioane
de lei au provenit din fonduri europene, iar 9,6 milioane au provenit din sursele proprii ale
administrației locale. Volumul investițiilor este unul satisfăcător comparativ cu alte localități
din zona rurală, însă este evidentă dependența ridicată a administrației locale de surse de
finanțare guvernamentală, al căror viitor este incert, odată cu reducerea alocărilor pentru
PNDL și mutarea resurselor către CNI, dar și cu deficitul bugetar însemnat de la nivel
guvernamental.
În ceea ce privește structura cheltuielilor pe domenii (servicii ale administrației locale),
sumele au cunoscut o fluctuație continuă, de la an la an, funcție de prioritățile locale. Pe prima
poziție se plasează domeniul mediului, care a generat cheltuieli de 16,1 milioane de lei, cu
precădere în investițiile în sistemul de canalizare și stația de epurare. Domeniul
învățământului a beneficiat și el de sume substanțiale, utilizate mai ales pentru modernizarea
infrastructurii educaționale și plata salariilor personalului didactic (până în anul 2018). De
asemenea sume importante au fost alocate și în cazul serviciilor publice (11.8 milioane de lei)
și pentru transport (10,9 milioane de lei), prin proiecte de extindere a sistemelor de
alimentare cu apă și gaze naturale și un amplu program de asfaltare a străzilor locale. Restul
domeniilor au primit alocări mai modeste și care au variat de la un an la altul. Modificările
legislative de la nivel central au contribuit la o creștere accelerată a cheltuielilor cu asistența
socială, care au ajuns să reprezinte peste 10% din bugetul local în anul 2018, comparativ cu
7% în 2012.
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Figură 40 - Dinamica și structura cheltuielilor efectuate de la bugetul local al Primăriei
Unirea, pe domenii, în perioada 2012-2018
Sursa: MDRAP. DPFBL
Datele cu privire la execuția bugetară din anul 2020 indică o subrealizare a veniturilor
prognozate, în principal ca urmare a gradului redus de absorbție a fondurilor europene și
PNDL pentru proiecte de investiții din majoritatea domeniilor, a încasărilor reduse din taxa de
salubritate, din proprietate. Astfel, volumul investițiilor publice realizate s-a situat sub 5 mil.
lei, față de aproximativ 16 mil. lei prognozate la începutul anului, situație determinată inclusiv
de pandemia Covid-19. Și cheltuielile cu bunuri și servicii (circa 2,8 mil. lei) s-au redus față de
estimări, pe fondul sistării temporare a unor activități (de ex. educaționale, culturale etc.), în
schimb cheltuielile de personal (circa 2,4 mil. Lei), cele cu asistența socială (circa 1 mil. lei),
cele cu transferuri și burse s-au situat (0,1 mil. lei) la un nivel apropiat de cel prognozat. Per
ansamblu, față de anul 2019 s-a constatat o ușoară creștere a cheltuielilor de funcționare,
concomitant cu o scădere semnificativă a celor de dezvoltare. Așadar, anul fiscal 2020 s-a
încheiat cu un excedent de peste 800 mii lei, care reprezintă avansuri încasate pentru
proiectele cu finanțare nerambursabilă ce vor fi implementate în anul 2021.
Bugetul initial al comunei pentru anul 2021, așa cum a fost aprobat de Consiliul Local, prevede
încasări totale de 16,2 mil. lei, din care 1,5 mil. lei venituri proprii din taxe și impozite locale,
3,2 mil. lei alocații de la bugetul de stat pentru investiții (PNDL), 4,2 mil. sume alocate din
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fonduri europene pentru proiecte în derulare, iar restul de 7,2 mil. lei cote defalcate din TVA,
impozitul pe venit și sume repartizate din fondurile la dispoziția CJ Alba. Cheltuielile sunt
estimate tot la 16,2 mil. lei, dintre care 10,1 mil. vor merge către investiții, 2,7 mil. către bunuri
și servicii, 2,2 mil. către cheltuieli de personal, 1 mil. către asistență socială, iar restul către
transferuri (de ex. finanțări nerambursabile către asociații și fundații, burse pentru elevi).
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ANALIZA SWOT

Punct tare

Justificare

Distanța mică față de centre urbane care
concentrează locuri de muncă, servicii
publice și private care nu sunt disponibile la
nivel local.

Comuna Unirea se află la doar 6 km de orașul
Ocna Mureș, la 16 km de municipiul Aiud, la
22 km de municipiul Turda și la circa 47 km de
reședința de județ – Alba Iulia, principalele
motoare economice din jumătatea nordică a
județului Alba, respectiv din sudul județului
Cluj, cu o ofertă generoasă de locuri de muncă
și de funcțiuni publice și private (de ex.
universități, licee, spital, cabinete medicale de
specialitate, judecătorie, centre sociale,
supermarketuri etc.).

Diversitatea etnică și religioasă a populației Circa 69% dintre locuitori sunt români, 11%
și conviețuirea în bună înțelegere între maghiari și 15% romi. Din perspectivă
grupurile etnice și confesionale
religioasă, 78% sunt ortodocși, 8% reformați,
2% romano-catolici, 2% greco-catolici, iar
restul neoprotestanți. La nivel local nu au fost
înregistrate conflicte etnice sau religioase
majore.
Sporul migratoriu pozitiv

În perioada 2008-2019, numărul celor stabiliți
cu domiciliul în comună a fost cu 35 mai mare
decât cel al plecaților.

Dezvoltarea de exploatații de mărime medie Mărimea medie a exploatațiilor din comună se
și mare
situa la recensământul agricol din 2010 la 3,87
ha, peste media județeană. Astfel la nivel local
se observă o tendință de comasare și
dezvoltare a exploatațiilor de dimensiuni
medii și mari, existând mai mulți operatori
economici care lucrează peste 100 ha de
teren, preponderent în sistem de arendă.
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Dezvoltarea sectorului agro-industrial la În comuna Unirea s-au dezvoltat o serie de
nivel local
unități economice din domeniul agroindustrial (ex. ferme zootehnice și fabrică de
lactate, ferme avicole, bază de recepție și
silozuri cereale, brutărie, stupi de albine etc.)
și nu numai (fabrică de prefabricate din beton)
care au generat locuri de muncă la nivel local.
Existența la nivel local a unui număr
important de IMM-uri din sectorul serviciilor,
favorizate de amplasarea geografică
favorabilă a comunei

În comună există mai multe unități active din
sfera comerțului, alimentației publice,
reparațiilor și întreținerii auto, transporturilor
rutiere de mărfuri etc.

Efectivele însemnate de animale deținute de În anul 2020, cetățenii comunei dețineau circa
localnici
750 de bovine, 8.200 ovine, 1.000 de porcine
și 31.000 de păsări

Accesibilitate sporită a comunei

Comuna beneficiază de accesibilitate rutieră
sporită, fiind amplasată pe cel mai important
coridor de transport din vestul Transilvaniei,
teritoriul administrativ fiind străbătut atât de
drumul DN1 - E81 cât și de autostrada A10. De
asemenea, aceasta este deservită de două
stații de cale ferată cu perechi de trenuri
către/dinspre principalele destinații din țară.

Frecvența ridicată a curselor de transport Locuitorii comunei au la dispoziție între 2 și 5
public
curse/zilnice de autobuz/microbuz către Ocna
Mureș, Aiud, Alba Iulia, Turda, Cluj-Napoca începând de la primele ore ale dimineții până
seara, ceea ce facilitează deplasarea acestora.
Existența unei surse sigure și de calitate de Rețeaua de apă potabilă din comună se
apă potabilă
alimentează direct de la stația de tratare de la
Sebeșel, sursa de apă fiind una de suprafață și
de bună calitate, respectiv râul Sebeș.
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Existența unui sistem centralizat de Comuna beneficiază de un sistem centralizat
alimentare de apă cu un număr ridicat de de alimentare cu apă care deservește toate
branșamente
satele componente, în anul 2021 peste 80%
din totalul gospodăriilor fiind branșate la acest
sistem.
Existența unei rețele de distribuție a gazelor Satele componente (cu excepția a două dintre
naturale
acestea) sunt conectate la rețeaua de
distribuție a gazelor naturale, fiind raportată o
pondere ridicată a gospodăriilor branșate.
Ponderea ridicată a locuințelor realizate din Conform recensământului din 2011, peste
materiale rezistente
80% din locuințele existente erau realizate din
beton/prefabricate din beton sau cărămidă,
materiale rezistente la hazardele naturale.
Personalul didactic calificat de la unitățile de Întreg personalul didactic care predă la
învățământ din comună
unitățile de învățământ din comună este
corespunzător calificat, fiind în general cadre
care fac naveta din orașele apropiate.
Existența unor ONG-uri care furnizează o În comuna Unirea funcționează mai multe
gamă largă servicii sociale la nivel local și centre rezidențiale pentru copii și vârstnici
chiar județean
administrate de Asociațiile Filantropia și Sf.
Veronica.
Existența pe teritoriul comunei a două zone Teritoriul administrativ se suprapune peste 2
naturale protejate din rețeaua Natura 2000
zone naturale protejate ROSCI0301 „Bogata”
și ROSCI0313 „Confluența Mureș cu Arieș”,
care fac parte din rețeaua ecologică NATURA
2000. Acestea adăpostesc specii de plante și
animale de interes comunitar, vitale pentru
conservarea mediului înconjurător.
Existența unui Serviciu Voluntar pentru Administrația locală are în componență un
Situații de Urgență
compartiment SVSU, care poate intervenii în
situații de urgență precum: inundații, incendii
de amploare redusă etc.
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Existența unei expoziții etnografice

În satul Unirea a fost realizată, la inițiativa
Consiliului Județean Alba, o expoziție
etnografică care pune în valoare tradiția și
modul de viață local.

Capacitate ridicată de absorbție a fondurilor În perioada 2012-2019, administrația locală a
naționale și europene pentru realizarea de reușit să atragă sume substanțiale (peste 28,4
investiții de interes local.
milioane de lei) prin proiecte de dezvoltare
finanțate de la bugetul de stat (PNDL) și prin
fonduri
europene
(PNDR)
pentru
modernizarea străzilor, extinderea rețelei de
alimentare cu apă și înființarea rețelei de
canalizare, construirea unui cămin de bătrâni,
reabilitarea și dotarea căminelor culturale,
construcția unei grădinițe noi, amenajarea
bazei sportive, întabularea terenurilor
agricole etc.
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Punct slab

Justificare

Scăderea populației și gradul ridicat de Populația comunei a scăzut cu 18% față de anul
îmbătrânire
1990, în anul 2020 în jur de 27% împliniseră
vârstă de 60 de ani, în timp ce populația între 014 ani reprezenta doar 14%. Raportul dintre
persoanele în vârstă și cele tinere era de aproape
2/1, ceea ce denotă intensitatea fenomenului de
îmbătrânire a populației la nivel local, cu
precădere în satele mai greu accesibile.
Sporul natural negativ

În perioada 2012-2019, numărul deceselor a
depășit numărul nașterilor cu 480, natalitatea
scăzută fiind principalul factor al scăderii
populației.

Lipsa unor investiții private de calibru, care În pofida amplasării geografice favorabile și a
să angajeze un număr mare de localnici și să accesibilității remarcabile, pe teritoriul comunei
aducă încasări importante la bugetul local
nu există încă investitori privați de calibru (peste
100 de salariați), mulți localnici fiind nevoiți să
facă naveta la angajatorii situați la distanțe
considerabile (de ex. Alba Iulia).
Migrația externă a forței de muncă

Îmbătrânirea
agricultură

forței

de

muncă

La recensământul din 2011, peste 400 de
locuitori ai comunei (9% din total și un procent de
circa 20% din cei apți de muncă) erau plecați în
străinătate.
din La recensământul din 2010, peste 60% dintre
persoanele care au declarat că lucrează în
agricultură aveau peste 55 ani.

Ponderea redusă a fermierilor care au La recensământul din 2010, doar 2 dintre șefii de
urmat cursuri de specialitate
exploatații agricole absolviseră un curs de
specialitate în domeniul agriculturii.
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Nivel scăzut de instruire și calificare al forței Datele recensământului din 2011 indicau faptul
de muncă locale
că 51% dintre locuitorii comunei absolviseră
maxim 8 clase, în timp ce 46% din forța de muncă
era reprezentată de agricultori fără studii de
specialitate.
Existența unor drumuri/străzi pietruite sau Unele drumuri de exploatare care fac legătura
de pământ în satele componente ale mai facilă între satele comunei (de ex. între
comunei
Dumbrava, Măhăceni și Ciugudu de Jos) sunt în
stare foarte proastă, făcând adesea imposibilă
deplasarea cu autoturismul. De asemenea,
rețeaua stradală a fost doar parțial modernizată,
cele mai mari deficiențe fiind înregistrate în
satele Ciugudu de Sus și Ciugudu de Jos.
Extensia redusă a trotuarelor și lipsa Trotuarele (inclusiv accesele la gospodării)
pistelor de biciclete
modernizate există în prezent doar pe străzile
principale ale comunei care au beneficiat recent
de lucrări de asfaltare sau reabilitare, în timp ce
pistele de biciclete lipsesc cu desăvârșire. În acest
context, există riscul implicării în accidente
rutiere a pietonilor și bicicliștilor care se
deplasează pe carosabil, printre autovehicule.
Lipsa rețelei de distribuție a gazelor Satele Ciugudu de Sus și de Jos, printre cele mai
naturale în unele sate componente
afectate de îmbătrânirea demografică și
depopulare din cauza accesibilității mai greoaie,
nu dispun de rețea de distribuție a gazelor
naturale.

Eficiența energetică redusă a clădirilor de Conform recensământului din 2011, mai puțin de
locuit și a celor publice
12% dintre locuințele din comună erau
reabilitate termic și aveau tâmplărie
termoizolantă. În mod similar, nu toate clădirile
publice din comună sunt reabilitate termic și
niciuna dintre acestea nu folosește panouri
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solare sau alte echipamente pentru producerea
de energie din resurse regenerabile.
Consumul ridicat de energie de la nivelul Rețeaua de iluminat public din comună este
rețelei de iluminat public
uzată fizic și moral, generând consumuri
energetice ridicate pentru calitatea oferită a
iluminării.
Numărul mare de locuințe neocupate

La nivelul recensământului din anul 2011, au fost
identificate în comună un număr de 165 de
locuințe neocupate.

Lipsa unui stoc de locuințe publice pentru La recensământul din 2011, au fost identificate
persoanele defavorizate care locuiesc în peste 50 de gospodării în care trăiau între 2 și 4
condiții improprii
generații în aceeași locuință, în timp ce numărul
locuințelor publice era de doar 5.
Scăderea populației școlare și predarea Efectivele de copii și elevi înscriși la unitățile de
simultană
învățământ din comună au scăzut cu 19% față de
anul 2008, ajungând să reprezinte doar 9% din
populația totală a comunei. În acest context,
predarea se face simultan începând de la
grădiniță până la finalul ciclului gimnazial la
structurile arondate din satele componente.
Numărul ridicat de persoane care Bugetul aprobat pentru anul 2021 prevede că
beneficiază de măsuri de asistență socială
peste 11% din acesta și 30% din cheltuielile
curente ale Primăriei vor fi alocate asistenței
sociale, mai ales sub formă de indemnizații
pentru asistenții personali ai persoanelor cu
dizabilități (aproape 80) și ajutoare sociale (peste
100 de dosare).
Existența unor potențiale surse de poluare Deversarea de ape uzate direct în sol sau în apele
la nivel local
de suprafață în cazul gospodăriilor fără canalizare
sau fosă septică, suprapășunatul, depozitarea în
gospodării a gunoiului de grajd, depozitarea
necontrolată de deșeuri, tăierile ilegale de lemn
reprezintă potențiale surse de poluare și
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degradare a solului și a apelor subterane și de
suprafață din comună, cu efecte negative și
asupra biodiversității. De asemenea, traficul
motorizat crescut (autostradă, drum național,
drumuri județene) și prezența unor întreprinderi
agro-industriale pot reprezenta amenințări la
adresa mediului dacă nu sunt respectate
măsurile necesare de prevenție.
Riscul de afectare a comunei ca urmare a Lunca râului Mureș apare ca zona vulnerabilă la
inundațiilor și alunecărilor de teren
inundații în harta riscurilor de la nivel local. De
asemenea, văile secundare se colmatează
frecvent și nu sunt decât parțial amenajate, ceea
ce poate antrena torenți în perioadele cu
precipitații
abundente.
Unele
zone
construite/elemente de infrastructură publică
din comună necesită lucrări de consolidare din
cauza instabilității terenurilor.
Capacitatea redusă de intervenție locală în La nivelul comunei există un serviciu voluntar
cazul unor situații de urgență
pentru situații de urgență, care poate interveni
de unul singur doar la intervenții minore, fiind
necesară dotarea continuă a acestuia cu mijloace
de intervenție, comunicație, echipament de lucru
etc.
Starea precară și dotările minimale ale unor Căminele culturale din satele Inoc, Măhăceni și
cămine culturale din comună
Ciugudu de Jos oferă condiții precare pentru
găzduirea de manifestări culturale și activități
comunitare. De asemenea, căminele culturale
modernizate sunt utilizate doar periodic, deși
dispun de o infrastructură modernă.
Oportunitățile limitate de relaxare și La nivelul comunei există foarte puține spații
socializare pentru cetățeni
verzi amenajate pentru relaxare și socializare,
respectiv locuri de joacă pentru copii, aparate de
fitness în aer liber pentru adulți. Malul râului
Mureș nu este exploatat în scop recreațional
pentru cetățeni.
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Insuficienta valorificare în scop turistic a Peisajele din zona montană și piemontană a
potențialului natural și antropic al comunei comunei (de ex. în zona satelor Ciugudu de Sus,
Ciugudu de Jos, Măhăceni), cursul râului Mureș
(de ex. în zona Inoc), mănăstirea Dumbrava și
celelalte lăcașuri de cult, siturile Natura 2000 etc.
prezintă toate un potențial turistic ridicat. Cu
toate acestea, pe teritoriul comunei nu
funcționează în prezent nicio unitate de cazare,
comparativ cu mai multe astfel de facilități în
localitățile învecinate (de ex. satul Podeni din
județul Cluj, Mirăslău-Decea).
Numărul mare de posturi vacante din Din cele 34 de posturi, doar 21 erau ocupate în
organigrama Primăriei și existența unor anul 2021, în timp ce 13 erau vacante. În plus,
unele compartimente nu aveau niciun post
compartimente fără niciun post ocupat
ocupat (de ex. implementare proiecte din fonduri
nerambursabile externe, sănătate, resurse
umane, administrator public, la care se adaugă
postul temporar vacant de la SVSU).
Volumul redus al veniturilor
încasate la bugetul local

proprii Pentru anul 2021, veniturile proprii ale Primăriei
din taxe și impozite sunt estimate la 1,5 mil. lei,
adică mai puțin de 10% din bugetul total. Deși
acestea au crescut continuu în ultimii 7-8 ani,
volumul lor reprezintă circa 25% din cheltuielile
curente ale Primăriei prognozate pentru același
an. Una dintre cauze o reprezintă lipsa unor
contributori majori persoane juridice (companii)
la bugetul local.
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Oportunități

Justificare

Apartenența comunei la un GAL și la ADI-uri Prin aderarea la GAL ”Munții Metaliferi, Trascău
din domeniul utilităților publice și si Muntele Mare” și la diverse ADI, au adus
microregionale
beneficii importante comunei. Continuarea
colaborării în astfel de structuri poate aduce noi
oportunități de finanțare atât pentru
administrația locală cât și mediul privat în
următoarea perioadă de finanțare
Valorificarea durabilă a resurselor naturale La nivel local există resurse naturale, precum
din zonă
fondul forestier, ariile protejate, fondul cinegetic,
plante medicinale, fructe de pădure, ciuperci
etc., care pot fi valorificate economic, însă cu
respectarea legislației în vigoare și cu grijă pentru
biodiversitate.
Apariția de noi oportunități de finanțare PNDR 2021-2027 va beneficia de o alocare
nerambursabilă pentru dezvoltarea rurală / financiară de ordinul miliardelor de Euro pentru
locală
dezvoltarea agriculturii și dezvoltarea rurală. La
acesta se va adăuga în premieră PNRR, un
instrument financiar nou pentru dezvoltare
locală al UE. De asemenea, unele programe
guvernamentale de investiții vor continua să fie
disponibilități și pentru localități rurale, atât
pentru sectorul public, cât și pentru cel privat.
Atragerea unor astfel de fonduri ar putea
contribui semnificativ la dezvoltarea comunei
Unirea.
Finalizarea autostrăzii Turda-Sebeș și a Punerea în funcțiune a tuturor tronsoanelor de
celorlalte autostrăzi din regiune
autostradă în lucru (Cluj-Oradea, Turda-Târgu
Mureș-Iași/Brașov, Turda-Sebeș) va face din zona
Turda cel mai important nod rutier din
Transilvania sau chiar din țară. Acest lucru va
antrena mai ales investiții din sfera logisticii și
industriei, care vor aduce beneficii directe
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(investiții private) și indirecte (opțiuni de
navetism mai atractive) pentru cetățenii comunei
Modernizarea căii ferate Coșlariu – Cluj și a Modernizarea coridorului IV de transport
celorlalte investiții în infrastructura feroviar (Constanța-București-Brașov-Mediașferoviară din regiune
Alba Iulia-Deva-Arad-granița cu Ungaria) va face
în curând din județul Alba o regiune foarte
accesibilă pe cale feroviară din orice colț al U.E.
Electrificarea și modernizarea liniei Oradea-Cluj,
care va demara în 2022, va facilita accesul rapid
la un nou punct de trecere a frontierei cu Ungaria
către Europa Centrală și de Vest. Legătura dintre
aceste magistrale se va face prin linia CoșlariuCluj Napoca, vizată de un proiect de
modernizare.
Dezvoltarea bazei aeriene de la Câmpia Baza Aeriană Câmpia Turzii este vizată în prezent
Turzii
de investiții de sute de milioane de dolari din
programe ale SUA și României, care va implica și
o creștere a personalului. Comuna Unirea are
acces facil la aceasta pe cale ferată (2 stații
distanță), ceea ce deschide oportunități pentru
locuri de muncă bine plătite.
Consolidarea atractivității turistice a Investițiile în curs pentru dezvoltarea turismului
Munților Apuseni și a stațiunilor Turda și în zona Turda, Ocna Mureș și Munții Apuseni va
Ocna Mureș
conduce la o creștere a circulației turistice în
zona de nord a județului Alba și în sudul județului
Cluj, care poate avea un impact benefic și asupra
dezvoltării comunei (de ex. construcția de
pensiuni și case de vacanță, restaurante, locuri
de muncă în HORECA, comerț etc.).
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Amenințări

Justificare

Amplificarea fenomenelor Comuna Unirea este expusă, conform hărților de risc,
extreme
asociate fenomenelor de inundații, dar și de degradare a terenurilor și
schimbărilor climatice
alunecărilor de teren. O creștere a frecvenței fenomenelor
extreme (ploi torențiale, secetă, vijelii etc.) ar putea avea un
impact ridicat asupra siguranței cetățenilor, agriculturii,
infrastructurii locale etc., după cum au demonstrat inundațiile din
vara anului 2020.
Creșterea numărului de
persoane aparținând unor
grupuri defavorizate și
potențiala apariție a unor
zone rurale marginalizate

Ponderea populației vârstnice va continua să crească de la
aproape 27% în 2020, până la peste 30% în 2030. Acest lucru va
conduce la apariția unor probleme sociale complexe în satele
comunei (de ex. creșterea numărului de persoane imobilizate,
care necesită îngrijiri medicale etc.). De asemenea, ponderea
populației de etnie romă este așteptată să crească, pe fondul
natalității ridicate, există încă probleme majore de incluziune a
acesteia.

Creșterea numărului de Recensământul din anul 2022 va consemna, cel mai probabil, o
cetățeni plecați la muncă în creștere a numărului de cetățeni plecați în străinătate, comparat
străinătate
cu cei 413 înregistrați la cel din 2011. Efectele negative ale
creșterii migrației externe sunt legate mai ales de scăderea
stocului de forță de muncă calificată existentă la nivel local, ceea
ce poate descuraja apariția unor investitori importanți în zonă.
Creșterea
presiunii Finalizarea proiectelor majore de infrastructură rutieră, feroviară
antropice asupra mediului și chiar aeriană (Câmpia Turzii) va aduce numeroase beneficii
și biodiversității din zonă
pentru comună, însă va antrena și o creștere a fluxurilor de trafic
și a cererii pentru noi spații construibile. În lipsa unor
reglementări urbanistice coerente, acest lucru poate duce la
creșterea fragmentării unor habitate, a poluării fonice, a aerului
etc.
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CAPITOLUL II. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI UNIREA PENTRU PERIOADA 20212027

II.1. CONTEXTUL STRATEGIC

DOCUMENTE STRATEGICE RELEVANTE DE LA NIVEL EUROPEAN:
Politica de coeziune a UE 2021-2027
Pentru perioada de programare 2021-2027, la nivelul Uniunii Europene se propun cinci
obiective de politică:
•
•
•
•
•

O Europă mai inteligentă – o transformare economică inovatoare și inteligentă;
O Europă mai ecologică – cu emisii scăzute de carbon;
O Europă mai conectată – mobilitate și conectivitate TIC regională;
O Europă mai socială – implementarea Pilonului european al drepturilor sociale;
O Europă mai aproape de cetățeni – dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor
urbane, rurale și de coastă prin inițiative locale.

De asemenea, se au în vedere și două aspecte orizontale: Consolidarea capacității
administrative și Cooperarea în afara zonei de program.
În anul 2018, Comisia Europeană a publicat propunerea privind pachetul legislativ privind
Politica de Coeziune (PC) 2012-2027. Acesta cuprinde:
•

Regulamentul privind prevederile comune (CPR) – COM (2018) 375 final Propunere
de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a
unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri
maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum
și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului
pentru managementul frontierelor și vize;

•

Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de
coeziune (FC) – COM (2018) 372 final Propunere de REGULAMENT AL
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Fondul european de
dezvoltare regională și Fondul de coeziune;

•

Regulamentul privind cooperarea teritorială – COM (2018) 374 final Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind dispoziții
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specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de
Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă;
•

Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontalieră – COM (2018) 373
final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
privind un mecanism de soluționare a obstacolelor juridice și administrative în context
transfrontalier;

•

Regulamentul privind Corpul european de solidaritate – COM (2018) 440 final
Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de
instituire a programului ”Corpul european de solidaritate” și de abrogare a
Regulamentului privind Corpul european de solidaritate și a Regulamentului (UE) nr.
375/2014;

•

Regulamentul privind „Fondul social european plus” (FSE+) – COM (2018) 382 final
Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
privind Fondul social european Plus (FSE+);

•

Regulamentul privind planurile strategice PAC – COM (2018) 392 final Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a
normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de
statele membre în carul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate
de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE)
nr. 1307/2013;

•

Regulamentul privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități
pescărești (FEAM) – COM (2018) 390 final Propunere de REGULAMENT AL
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Fondul european pentru
afaceri maritime și activități pescărești și de abrogare a Regulamentului (UE) nr.
508/2014;

•

Regulamentul privind Fondul european de ajustare și globalizare (FEG) – COM (2018)
380 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG);

•

Regulament privind sprijinul pentru reforme – COM (2018) 391 final Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a
Programului de sprijin pentru reforme.

Regulamentul privind prevederile comune conține un set unic de norme pentru 7 fonduri UE
implementate în gestiune partajată, respectiv: Fondul european de dezvoltare regională,
Fondul de coeziune, Fondul social european+, Fondul european pentru pescuit și afaceri
maritime (FEPAM), Fondul pentru azil și migrație (FAMI), Fondul pentru securitate internă
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(ISF) și Instrumentul pentru frontiere externe și vize (IBMF). Comparativ cu actuala perioadă
de programare, CPR nu mai acoperă Fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală
(FEADR).
Politica agricolă și de dezvoltare rurală pentru perioada 2021-2027
Conform regulamentelor propuse în 2018, politica agricolă comună și de dezvoltare rurală
vizează îmbunătățirea în continuare a dezvoltării sustenabile a agriculturii, a sectorului
alimentar și a zonelor rurale, prin intermediul celor două fonduri Fondul European pentru
Garantare Agricolă (FEGA) și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).
Acestea contribuie la îndeplinirea următoarelor obiective generale:
-

promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care garantează
securitatea alimentară;
stimularea îngrijirii mediului și a combaterii schimbărilor climatice și contribuția la
îndeplinirea obiectivelor Uniunii legate de mediu și climă;
consolidarea structurii socioeconomice a zonelor rurale.

Obiectivele generale sunt completate de obiectivul transversal al modernizării sectorului prin
stimularea și împărtășirea cunoștințelor, prin promovarea inovării și a digitalizării în
agricultură și în zonele rurale și prin încurajarea adoptării acestor măsuri.
În regulament sunt propuse, de asemenea, următoarele obiective specifice:
-

sprijinirea veniturilor fiabile ale fermelor și a rezilienței în întreaga Uniune, în vederea
îmbunătățirii securității alimentare;
îmbunătățirea orientării spre piață și sporirea competitivității, inclusiv punerea unui
accent mai puternic asupra cercetării, tehnologiei și digitalizării;
îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric;
contribuirea la energia sustenabilă, precum și la atenuarea schimbărilor climatice și la
adaptarea la acestea;
promovarea dezvoltării sustenabile și a gospodăririi eficiente a unor resurse naturale
precum apa, solul și aerul;
contribuirea la protejarea biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și
conservarea habitatelor și a peisajelor;
atragerea tinerilor fermieri și facilitarea dezvoltării întreprinderilor din zonele rurale;
promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a incluziunii sociale și a
dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei și a silviculturii sustenabile;
îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura UE exigențelor societale referitoare la
hrană și la sănătate, inclusiv la alimentele sigure, hrănitoare și sustenabile, la deșeurile
alimentare și la bunăstarea animalelor.
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DOCUMENTE STRATEGICE RELEVANTE DE LA NIVEL NAȚIONAL:

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (2023)
Documentul reprezintă asumarea României față de implementarea Pilonului II al Politicii UE
pentru o Agricultură comună, reflectată în Reglementarea CE 1305/2013. PNDR își propune
următoarele priorități (https://www.pndr.ro/pndr-2014-2020.html):
•
•

•
•
•

•

Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în
zonele rurale;
Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în
toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative și a gestionării durabile a
pădurilor;
Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea
produselor agricole, a bunăstării animale și gestionării riscurilor în agricultură;
Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură și
silvicultură;
Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol,
alimentar și silvic;
Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltare economică în zonele
rurale.

Obiective specifice:
1.
Restructurarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole;
2.
Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice;
3.
Diversificarea activităților economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea
infrastructurii și serviciilor pentru îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale.
Propuneri arhitectură Programe Operaționale 2021-2027
Pentru perioada 2021-2027 la nivelul României se propune următoarea arhitectură a
programelor operaționale aferente implementării politicii de coeziune la nivel național
(http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/):
1.
2.
3.
4.
5.

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
Programul Operațional Transport (POT)
Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrument Financiare
(POCIDIF)
Programul Naţional de Sănătate (PNS)
Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO)
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6.
7.
8.
9.

Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS)
Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ)
Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR)
Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT)

De asemenea, au fost realizate matrici cu logica intervenție, care prezintă legătura dintre
propunerile naționale și cele cinci obiective de politică ale Politicii de coeziune stabilite la
nivelul UE pentru perioada 2021-2027:
Domeniu
Obiectiv specific
OP 1 – O Europă mai inteligentă

Cercetare
inovare

Priorități de investiții naționale/regionale
Integrarea ecosistemului CDI național în Spațiu de
Cercetare European (European Research Area)
Crearea unui sistem atractiv de inovare în industrie,
pentru toate tipurile de inovare (de produs, de
proces, organizațională și de marketing)
Sprijinirea creării de noi companii inovative și
creșterea ratei de supraviețuire a acestora
Consolidarea CDI în domeniul sănătății
Creșterea gradului de digitizare a serviciilor publice
pentru societatea românească
în Digitizare pentru
creșterea siguranței și
îmbunătățirii serviciilor de mobilitate si transport
al
al Soluții IT și digitizare în sănătate

Dezvoltarea
capacităților
de
cercetare și inovare
și
și
adoptarea
tehnologiilor
avansate

Digitalizare

Fructificarea
avantajelor
digitalizării,
beneficiul
cetățenilor,
companiilor și
guvernelor

Impulsionarea
creșterii
și
Competitivitate
competitivității IMMurilor
Dezvoltarea
competențelor
pentru specializare
inteligentă, tranziție
industrială
și
antreprenoriat
OP 2 – O Europă mai verde
Specializare
inteligentă,
tranziție
industrială și
antreprenoriat

Facilitarea accesului la finanțare pt IMM-uri, inclusiv
prin încurajarea finanțării inițiale și timpurii a startup-urilor cu potențial inovativ ridicat
Consolidarea competitivității economiei românești
10. Sprijinirea creării de noi companii și creșterea
ratei de supraviețuire a acestora
Dezvoltarea unor competențe profesionale adecvate
cerințelor mediului de afaceri în contextul unei
economii bazate pe cunoaștere
Susținerea capacității administrative a structurilor
din cadrul mecanismului integrat regional și național
de descoperire antreprenorială
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Promovarea
eficienței energetice
și reducerea emisiilor
de gaze cu efect de
seră

Energie
Promovarea energiei
din
surse
regenerabile

Dezvoltarea
de
sisteme inteligente
de energie, rețele și
stocare în afara TENE

Schimbări
climatice,
riscuri, apă

Promovarea
adaptării
la
schimbările
climatice, a prevenirii
riscurilor
și
a
rezilienței în urma
dezastrelor
Promovarea
gestionării
sustenabile a apei

Renovarea clădirilor publice și rezidențiale în
vederea îmbunătățirii eficienței energetice
Măsuri de sprijin pentru industriile energointensive
pentru a-și îmbunătăți performanța energetică
Îmbunătățirea performanței energetice în industriile
energointensive
Măsuri de sprijin pentru ESCOs
Îmbunătățirea eficienței energetice în domeniul
încălzirii centralizate, alături de promovarea
energiei din surse regenerabile pentru încălzirea și
răcirea centralizată
Consolidarea capacității AM, a dezvoltatorilor de
proiecte și a autorităților
Creșterea ponderii de surse regenerabile în
consumul de energie al clădirilor
Măsuri de creștere a adecvanței rețelei naționale de
energie electrică pentru a crește capacitatea de
integrare a energiei provenite din surse
regenerabile, de natură variabilă
Echipamente și sisteme inteligente pentru
asigurarea calității energiei electrice
Implementarea de soluții digitale pentru izolarea
defectelor și realimentarea cu energie
Digitalizarea stațiilor de transformare și soluții
privind controlul rețelei de la distanță – integrare
stații în SCADA
Creșterea capacității disponibile pentru comerțul
transfrontalier
Managementul inundațiilor
Reducerea impactului manifestării secetei și
furtunilor asupra populației, proprietății și mediului.
Măsuri pentru sistemul de gestionare a riscurilor,
inclusiv creșterea rezilienței la nivel național și
adaptarea continuă la realitatea operațională.
Măsuri de limitare a efectelor negative ale eroziunii
costiere.
Continuarea acțiunilor integrate de dezvoltare a
sistemelor de apă și apă uzată, inclusiv prin
consolidarea suplimentară si extinderea a
operatorilor regionali.
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Economia
circulară

Promovarea
tranziției către o
economie circulară

Biodiversitate

Îmbunătățirea
protecției naturii și a
biodiversității,
a
infrastructurii verzi în
special în mediul
urban și reducerea
poluării

Aer

Îmbunătățirea
protecției naturii și a
biodiversității,
a
infrastructurii verzi în
special în mediul

Finanțarea acțiunilor de consolidare a capacității de
reglementare economică a sectorului de apă și apă
uzată, astfel încât să se eficientizeze procesul de
realizare a planurilor de investiții pentru conformare
Continuarea
investițiilor
în
managementul
nămolului rezultat în cadrul procesului de epurare a
apelor uzate/tratare a apei potabile.
Extinderea schemelor de gestionare a deșeurilor la
nivel de județ, inclusiv îmbunătățirea sistemelor
integrate existente de gestionare a deșeurilor,
pentru a crește reutilizarea și reciclarea, pentru a
preveni generarea deșeurilor și devierea de la
depozitele de deșeuri, în conformitate cu nevoile
identificate în PNGD și PJGD-uri
Investiții individuale suplimentare pentru închiderea
depozitelor de deșeuri.
Investiții în consolidarea capacității părților
interesate fie publice sau private, pentru a susține
tranziția la economia circulară și care să promoveze
acțiuni/ măsuri privind economia circulară, inclusiv
conștientizarea publicului, prevenirea deșeurilor,
colectarea separată și reciclarea.
Investiții în rețeaua Natura 2000 – Elaborarea,
revizuirea și implementarea planurilor de
management, măsuri de menținere și de refacere a
siturilor Natura 2000 pentru specii și habitate,
precum și a ecosistemelor degradate și a serviciilor
furnizate situate în afara ariilor naturale protejate.
Acțiuni de completare a nivelului de cunoaștere a
biodiversității și ecosistemelor și realizarea de studii
științifice
Masuri pentru implementarea infrastructurii verzi
Consolidarea
capacității
administrative
a
autorităților și entităților cu rol în managementul
rețelei Natura 2000 și a altor arii naturale protejate
Dotarea Rețelei Naționale de Monitorizare a
Calității Aerului cu echipamente noi astfel încât să se
continue conformarea cu cerințele de asigurare și
controlul calității datelor și de raportare a RO la CE
si achiziția de echipamente pentru măsurarea
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urban și reducerea poluanților în aerului ambiental cu respectarea
poluării
prevederilor Directivei 2008/50/CE.
Implementarea măsurilor care vizează creșterea
calității aerului:
• măsuri legate de îmbunătățirea sau înlocuirea
instalațiilor individuale (casnice) de încălzire a
locuințelor/ gospodăriilor din mediul urban cu
instalații mai performante ;
• finanțarea sistemelor de încălzire pentru
scopuri de atenuare a schimbărilor climatice,
atât la nivelul agenților economici cât și la
nivelul sistemelor de alimentare centralizată cu
energie termică la nivelul autorităților publice
și/ sau altor entități publice (spitale, unități de
învățământ etc.) sau a instalațiilor individuale
de încălzire a locuințelor/ gospodăriilor,
utilizând gaz natural.
Măsuri de remediere a siturilor contaminate, inclusiv
refacerea ecosistemelor
Îmbunătățirea
protecției naturii și a Regenerarea spațiilor urbane degradate și
biodiversității,
a abandonate, reconversia funcțională a terenurilor
Situri
infrastructurii verzi în virane degradate/ neutilizate/
abandonate și
contaminate
special în mediul reincluderea acestora în circuitul social/ economic
urban și reducerea sau ca rezervă de teren pentru viitoare investiții la
poluării
nivelul orașelor, în vederea creării condițiilor
necesare pentru o dezvoltare durabilă urbană.
Mobilitate națională, Dezvoltarea rețelelor regionale și locale de transport
regionala și locală pe cale ferată și cu metroul și de acces la TEN-T
sustenabilă,
centrală și globală de transport, inclusiv soluții
rezilientă în fața combinate.
schimbărilor
Mobilitate
climatice, inteligentă
urbană
și
intermodală, Reducerea emisiilor de carbon în municipiile
inclusiv
reședință de județ și în municipii și zona lor
îmbunătățirea
funcțională prin investiții bazate pe planurile de
accesului la TEN-T și a mobilitate urbană durabilă
mobilității
transfrontaliere
OP 3 – O Europă mai conectată
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Dezvoltarea
unei
rețele
TEN-T
durabilă, rezilientă în
fața
schimbărilor
climatice,
inteligentă, sigură și
intermodală
Conectivitate

Dezvoltarea rețelelor TEN-T centrală și globală de
transport rutier
Dezvoltarea rețelelor TEN-T centrală și globală de
transport pe calea ferată
Îmbunătățirea serviciilor de transport pe calea
ferată pe scurt și lung parcurs, prin creșterea
capacității de transport și măsuri de reformă
Îmbunătățirea siguranței și securității pentru toate
modurile de transport și punerea în aplicare a
strategiei adoptată privind siguranța traficului,
pentru reducerea numărului de decese din accidente
rutiere și diminuarea impactului asupra mediului
Investiții în infrastructură și suprastructură portuară
situate pe rețeaua TEN-T central și globală, inclusiv
acces în porturi, investiții multimodale în porturi și
pentru îmbunătățirea conectivității transfrontaliere
Investiții în dezvoltarea de terminale intermodale
inclusiv acces și echipamente
Investiții în modernizarea punctelor de trecere
transfrontaliere pe rețeaua TEN-T central și globală
și crearea de noi conexiuni de transport
suplimentare peste Dunăre, inclusiv măsuri de
îmbunătățire a timpilor de trecere, includerea de noi
servicii și proceduri operaționale.
Asistență tehnică acordată principalilor beneficiari
din domeniul transportului, cu precădere Compania
Națională de Căi Ferate și Compania Națională de
Administrare a Infrastructurii Rutiere, alte autorități
de transport și Ministerul Transporturilor
Dezvoltarea rețelelor rutiere naționale de acces la
TEN-T centrală și globală de transport

Dezvoltarea
unei
mobilități naționale,
regionale și locale
durabile, reziliente în
fața
schimbărilor
climatice, inteligente Dezvoltarea rețelelor feroviare de acces la TEN-T
și
intermodale, centrală și globală de transport
inclusiv
îmbunătățirea
accesului la TEN-T și a
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mobilității
transfrontaliere

Broadband

îmbunătățirea
conectivității digitale

Dezvoltarea infrastructurii de bandă largă
Broadband – Investiții în infrastructură de bandă
largă de foarte mare capacitate, conform
rezultatelor “Planului național sau regional privind
banda largă” (condiție favorizantă)

OP 4 – O Europă mai socială

Ocupare

Îmbunătățirea
accesului pe piața
muncii pentru toate
persoanele aflate în
căutarea unui loc de
munca, în special
pentru tineri, șomeri
de lungă durată și
grupurile
dezavantajate
pe
piața
muncii,
persoane inactive,
prin
promovarea
angajării pe cont
propriu
și
a
economiei sociale

Dezvoltarea
mecanismului
de
integrare
multidisciplinară a politicilor din ocupare, educație,
asistență socială și sănătate prin armonizarea
cadrului legal între serviciile oferite forței de muncă
de cele patru sectoare
Noi abordări de furnizare de servicii integrate de
ocupare, adaptate nevoilor grupurilor dezavantajate
pe piața muncii (persoane inactive, cu dizabilități,
șomeri de lungă durată, persoane reîntoarse în țară,
migranți etc.), prin pachete de servicii personalizate
și adaptate nevoilor
Valorificarea potențialului economic al tinerilor
(inclusiv NEETs)
Asigurarea forței de muncă necesare în zonele care
înregistrează deficite
Promovarea spiritului antreprenorial, sprijinirea
inițiativelor antreprenoriale și a economiei sociale
Facilitarea accesului la ocupare a persoanelor
dezavantajate

Modernizarea
instituțiilor
și
a
serviciilor
pieței
muncii pentru a
evalua si anticipa
necesarul
de
competențe si a
asigura
asistenta
personalizata si in
timp real urmărind
asigurarea
medierii/plasării
(matching), tranziției

Dezvoltarea unui mecanism coerent și sustenabil de
agregare și integrare a informațiilor furnizate de
diversele instrumente folosite în anticipare și de
utilizare a rezultatelor pentru întâmpinarea nevoilor
de competențe pe piața muncii
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Educație

și a mobilității forței
de munca.
Promovarea
participării
echilibrate după gen
pe piața muncii și a
asigurării echilibrului
dintre
viața
profesională și cea
privată
Promovarea
adaptării
la
schimbare
a
lucrătorilor,
întreprinderilor
și
antreprenorilor,
a
îmbătrânirii active și
în condiții bune de
sănătate, precum și a
unui mediu de lucru
sănătos și adaptat
care
să
reducă
riscurile la adresa
sănătății
Îmbunătățirea
calității, eficacității și
a
relevanței
sistemului
de
educație și formare
pentru piața muncii,
pentru a sprijini
dobândirea
de
competențe cheie,
inclusiv
a
competențelor
digitale
Promovarea
accesului egal la
educație și formare
de
calitate
și

Dezvoltarea unui mecanism coerent și sustenabil de
agregare și integrare a informațiilor furnizate de
diversele instrumente folosite în anticipare și de
utilizare a rezultatelor pentru întâmpinarea nevoilor
de competențe pe piața muncii

Crearea unui mediu de muncă sănătos, sigur,
accesibil și prietenos pentru angajați, în special
pentru cei cu nevoi speciale (din grupul țintă)

Adaptarea programelor de pregătire din educație și
formare la cerințele pieței, în competențe cheie și
digitale
Creșterea calității, eficacității și relevanței ofertei și
serviciilor de educație (la toate nivelurile)
Corelarea dintre nevoile elevilor și studenților,
serviciile de consiliere, sprijin, acompaniere
Îmbunătățirea formării cadrelor didactice pentru
creșterea calități i și eficacității procesului educativ
Creșterea accesului la educație și formare de calitate
și favorabile incluziunii.
Formarea (inițială și continuă) cadrelor didactice
pentru o educație incluzivă
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favorabile incluziunii,
completarea
studiilor și a absolvirii
acestora, în special
pentru
grupurile
defavorizate,
începând
de
la
educația și îngrijirea
copiilor preșcolari,
continuând
cu
educația și formarea
generală
și
profesională și până
la
învățământul
terțiar
Promovarea învățării
pe tot parcursul
vieții, în special a
unor
oportunități
flexibile
de
perfecționare
și
reconversie
profesională pentru
toți
luând
în
considerare
competențele
digitale

Incluziune
socială

Promovarea
integrării
socioeconomice
a
resortisanților țărilor
terțe
și
a
comunităților
marginalizate, cum
ar fi romii
Îmbunătățirea
accesului egal și în

Proiectarea și furnizarea unor servicii suport pentru
prevenirea și combaterea abandonului școlar și a
părăsirii timpurii a școlii

Creșterea accesului la educație (la toate nivelurile) și
formare de calitate pentru persoanele cu dizabilități

Creșterea participării la formare profesională
continuă (sistem de educație)
Sprijinirea tranzițiilor în educație și pe piața muncii,
în contextul participării la formare pe tot parcursul
vieții.

Consolidarea participării populației în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții și de reconversie
profesională pentru facilitarea tranzițiilor și a
mobilității de pe piața muncii

Promovarea integrării socio-economice a 700
comunităților marginalizate, inclusiv Roma, prin
implementarea unor măsuri integrate
Îmbunătățirea condițiilor de locuit, inclusiv prin
acordarea de
locuințe sociale, înființarea de
adăposturi de noapte și centre de urgență pentru
categorii de persoane marginalizate: romi, persoane
fără adăpost, familii monoparentale sărace, victime
ale traficului de persoane sau ale violenței domestice
Integrarea socio-economică a migranților
Măsuri pentru asigurarea asistenței juridice pentru
persoanele bolnave mintal cu sau fără tutore legal
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Sănătate

timp util la servicii de
calitate, durabile și
accesibile;
modernizarea
sistemelor
de
protecție
socială,
inclusiv promovarea
accesului la protecția
socială;
îmbunătățirea
accesibilității,
a
eficacității
și
a
rezilienței sistemelor
de
asistență
medicală
și
a
serviciilor de îngrijire
de lungă durată
Promovarea
integrării sociale a
persoanelor aflate în
risc de sărăcie sau
excluziune socială,
inclusiv
a
persoanelor cele mai
defavorizate și a
copiilor
Reducerea deprivării
materiale
prin
furnizarea
de
alimente
și/sau
asistență materială
de bază persoanelor
cele
mai
defavorizate, inclusiv
prin
măsuri
de
acompaniere.
Îmbunătățirea
accesului egal și în
timp util la servicii de
calitate, durabile și

Creșterea intervențiilor integrate pentru incluziunea
socială a persoanelor fără adăpost
Pregătirea specialiștilor din domeniul asistenței
sociale

Dezvoltarea serviciilor integrate destinate copiilor și
adolescenților cu tulburări din spectrul autist

Îmbunătățirea accesului tuturor copiilor la servicii de
calitate
Integrarea socială a unor grupuri specifice aflate în
risc de excluziune
Încurajarea incluziunii active a persoanelor în vârstă
prin măsuri privind asigurarea îmbătrânirii active
Sprijinirea dezinstituționalizării

Abordarea deprivării materiale

Continuarea investițiilor în spitalele regionale/
județene și spitale prioritare naționale (lista scurtă
MS în baza unor criterii de prioritizare– Reabilitarea/
Construcția spitalelor județene și spitale prioritare
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accesibile;
modernizarea
sistemelor
de
protecție
socială,
inclusiv promovarea
accesului la protecția
socială;
îmbunătățirea
accesibilității,
a
eficacității
și
a
rezilienței sistemelor
de
asistență
medicală
și
a
serviciilor de îngrijire
de lungă durată

naționale si dotarea cu echipamente de specialitate,
pregătire și perfecționare resursă umană
Creșterea accesului la servicii medicale de calitate
prin sprijinirea unor măsuri care vizează prevenirea
și controlul bolilor netransmisibile
Sprijinirea programelor dedicate de sănătate, de
exemplu, programe pentru mamă și copil, programe
în domeniul transplantului de organe, țesuturi și
celule, sănătate mintală, boli rare, prevenirea
problemelor dentare
Creșterea accesului la servicii medicale primare la
nivelul comunității/ Asistență medicală de bază în
comunitățile sărace/marginalizate/dezavantajate
Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului de pregătire
pentru personalul cu atribuții în domeniul asistenței
medicale de urgență . Acordarea de prim ajutor
calificat și asistență medicală de urgență
Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu,
îngrijire pe termen lung și servicii și infrastructuri
comunitare, în special pentru persoanele în vârstă și
pentru persoanele cu handicap; sprijinirea măsurilor
naționale eficiente de îmbătrânire activă
Creșterea accesului la servicii medicale de calitate
prin sprijinirea unor măsuri care vizează
îmbunătățirea capacităților de diagnostic și
supraveghere a bolilor transmisibile, raportarea
acestora și îmbunătățirea măsurilor de prevenire și
control
OP 5 – O Europă mai aproape de cetățenii săi
Promovarea
Investiții în turism – stațiuni turistice urbane de
dezvoltării integrate interes național
Turism,
în domeniul social, Investiții în infrastructura din domeniul cultural
patrimoniu,
economic
și
al Investiții în patrimoniul cultural
cultură,
mediului,
a
securitate
patrimoniului
Investiții pentru regenerarea urbană și securitatea
urbană
cultural
și
a
spațiilor publice
securității în zonele
urbane
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Dezvoltare
teritorială
integrată

Promovarea
dezvoltării integrate
în domeniul social,
economic
și
al
mediului la nivel
local, a patrimoniului
cultural
și
a
securității, inclusiv în
zonele rurale și de
coastă și inclusiv prin
dezvoltarea locală
plasată
sub
responsabilitatea
comunității

Sprijin pentru structurile de guvernanță ITI (Delta
Dunării și Valea Jiului) - sprijin pentru pregătirea și
conceperea strategiilor teritoriale
Sprijin pentru structurile de guvernanță CLLD (ZUMuri) – pregătire, gestiune și animare

Sprijin pentru SIDU – pregătire, gestiune și animare

În ceea ce privește Planul Național Strategic 2021-2027 (continuatorul PNDR 2014-2020),
documentul nu a fost publicat spre consultare publică până la momentul elaborării prezentei
strategii (Trimestrul II- 2021). Cu toate acestea, intervențiile finanțate prin acesta se vor
subscrie obiectivelor generale și specifice ale Politicii agricole și de dezvoltare rurală ale
Comisiei Europene prezentate mai sus.
Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Uniunea Europeană a decis să
înființeze un instrument financiar temporar – #NextGenerationEU, în valoare de 750 de
miliarde euro, separat de bugetul pe termen lung al UE, Cadrul Financiar Multianual (CFM),
pentru perioada 2021 -2027. Scopul principal al acestuia este să ofere sprijin statelor membre
pentru a face față provocărilor generate de Criza Covid19 și consecințele sale economice.
Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) este pilonul principal al #NextGenerationEU și
are alocat un buget total de 672,5 miliarde euro, cu poate fi utilizat doar în perioada 20212026. Pentru utilizarea instrumentului de finanțare MRR fiecare stat membru al UE trebuie să
elaboreze propriul Plan de Relansare și Reziliență (PNRR) prin care își stabilește domeniile
prioritare de investiții în scopul ieșirii din criză, relansării economice și creșterii capacității de
reziliență. România se află în această etapă.
Pentru administrațiile locale din mediul rural, varianta de lucru a PNRR (transmisă de
Guvernul României către Comisia Europeană la sfârșitul lunii mai 2021), prevede următoarele
categorii de intervenții ce pot fi finanțate (în mod direct) în intervalul 2021-2026:
•
•
•

construcția de locuințe nZEB pentru specialiștii din educație și sănătate
reabilitarea, modernizarea, extinderea și construcția de clădiri publice nZEB
achiziționarea de microbuze curate pentru nevoi comunitare
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•
•
•

realizarea de stații de încărcare electrică a vehiculelor
realizarea de piste pentru biciclete
elaborarea de planuri urbanistice și de amenajare a teritoriului

Alte intervenții eligibile de interes pentru localitățile rurale, chiar dacă majoritatea vor fi
implementate prin administrația centrală sau prin entități de drept privat, vizează:
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

construcția de platforme pentru deșeurile de grajd, inclusiv instalații de biogaz,
compostare, ambalare și peletizare
realizarea de împăduriri
completarea sistemelor integrate de management al deșeurilor (de ex. insule ecologice
de colectare selectivă, infrastructură de colectare separată, transport și transfer,
instalații de tratare, reciclare a deșeurilor colectate selectiv, centre de pregătire pentru
reutilizare, centre de colectare prin aport voluntar etc.)
reabilitarea termică a blocurilor de locuințe și a clădirilor publice, inclusiv consolidare,
restaurare, amenajare terase verzi, acces pentru persoane cu dizabilități, echipamente
digitale etc.
dezvoltarea programelor de tip ”Casa Verde”
asigurarea accesului la internet în bandă largă în zonele ”albe”
sprijinirea financiară a IMM-urilor și întreprinderilor mari, inclusiv fermieri și societăți
agricole (garanții de portofoliu și pentru acțiuni climatice, fonduri de capital de risc, de
digitalizare, de eficientizare energetică, sprijin pentru listarea la bursă, inovare,
tehnologii apliccate în producție etc.)a
marcare, semnalizare, digitalizare, marketing trasee turistice și obiective turistice (de
ex. arhitectură tradițională din zona Apuseni)
înființarea de centre comunitare pentru asistență socio-medicală în zonele rurale
defavorizate
renovarea și dotarea cabinetelor de medicină de familie (aparatură de laborator,
investigații, mobilier, instrumentar etc.)
organizarea de caravane medicale pentru screening
înființarea, inclusiv în PPP, de locuințe protejate centre de zi și de recuperare în sistem
ambulatoriu pentru persoanele cu dizabilități
înființarea, inclusiv în PPP, de centre de zi pentru prevenirea separării copilului de
familie
acordarea de granturi pentru înființarea și dezvoltarea unităților de economie socială
dezvoltarea de servicii complementare pentru copii din satele fără creșe (ludoteci, creșe
și grădinițe de mame, grupe de activități ludice, vizite la domiciliu, caravane etc.)
formarea cadrelor didactice pentru digitalizare, noi tehnici de predare și învățare,
educație incluzivă etc.
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•
•
•

•
•
•

•

implementarea mecanismului de avertizare timpurie în educație în școlile cu risc ridicat
de abandon, granturi și activități de sprijin și formare pentru acestea
dezvoltarea învățământului profesional, liceal și universitar în sistem dual, inclusiv prin
consorții regionale, campusuri profesionale integrate
dotarea unităților de învățământ cu Smart Labs (ecrane inteligente, laptopuri, tablete
pentru elevi și profesori, programe informatice, echipamente periferice), modernizarea
laboratoarelor de informatică și transformarea lor în hub-uri tehnologice școlare,
implementarea soluțiilor tehnice pentru învățământul online
achiziționarea de microbuze școlare verzi pentru transportul elevilor
asigurarea dotării sălilor de clasă, laboratoarelor și cabinetelor școlare (mobilier,
echipamente de laborator fizică, chimie, biologie, a cabinetelor școlare etc.)
implementarea conceptului de consorții școlare rurale, inclusiv prin amenajarea de
campusuri școlare care să deservească mai multe comune (cu componente de săli de
clasă, laboratoare, ateliere, cabinete, spații de cazare pentru elevi și profesori, pentru
activități non-formale, cantină, echipamente IT etc.), inclusiv cu sprijinul GAL-urilor
consolidarea curriculei oferite de fiecare școală și îmbunătățirea managamentului
școlar
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DOCUMENTE STRATEGICE RELEVANTE DE LA NIVEL REGIONAL:
Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 (valabilă până în anul
2023) are ca obiectiv global ,,dezvoltarea echilibrată a Regiunii Centru prin stimularea creșterii
economice bazate pe cunoaștere, protecția mediului înconjurător și valorificarea durabilă a
resurselor naturale precum și întărirea coeziunii sociale”.
Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru cuprinde 6 domenii strategice de dezvoltare,
fiecare dintre acestea grupând un număr de priorități și măsuri specifice:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice și sociale regionale
Creșterea competitivității economice, stimularea cercetării și inovării
Protecția mediului înconjurător, creșterea eficienței energetice, stimularea utilizării
surselor alternative de energie
Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea agriculturii și silviculturii
Creșterea atractivității turistice regionale, sprijinirea activităților culturale și recreative
Dezvoltarea resurselor umane , creșterea incluziunii sociale

Pentru zonele rurale din regiune, Strategia prevede următoarele priorități:
•

•
•
•
•

Prioritatea 4.1. Eficientizarea activităților agricole prin modernizarea exploatațiilor
agricole, dezvoltarea serviciilor și logisticii agricole și susținerea activităților de
prelucrare a produselor agricole
Prioritatea 4.2. Valorificarea superioară, într-o manieră durabilă, a potențialului silvic
regional
Prioritatea 4.3.Creșterea atractivității economice și diversificarea activităților
economice în localitățile rurale din Regiunea Centru
Prioritatea 4.4. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare a localităților rurale din
Regiunea Centru
Prioritatea 4.5. Dezvoltarea infrastructurii sociale, cultural-recreative și susținerea
dezvoltării comunitare

Planul de Dezvoltare Regională al regiunii Centru pentru perioada 2021-2027 (în lucru) propune următoarele direcții de acțiune și priorități de dezvoltare:
Direcții strategice regionale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dezvoltarea teritorială și dezvoltarea urbană durabilă
Competitivitatea economică și cercetare-dezvoltare-inovare
Resurse umane (educație), incluziune socială, ocupare și sănătate
Mediu, energie și schimbări climatice
Turism și patrimoniu cultural
Agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
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Pentru Direcția Strategică nr. 6 – Agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală, sunt prevăzute
următoarele priorități de dezvoltare:
•

•
•

•
•

•

Eficientizarea activităților agricole prin modernizarea exploatațiilor agricole,
dezvoltarea serviciilor și logisticii agricole, susținerea activităților de prelucrare a
produselor agricole și creșterea pregătirii profesionale
Susținerea activităților agricole în zonele montane
Creșterea atractivității economice și diversificarea activităților economice în localitățile
rurale din Regiunea Centru (inclusiv susținerea afacerilor în domenii economice
neagricole, îmbunătățirea cunoștințelor antreprenoriale ale locuitorilor din mediul
rural)
Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare a localităților rurale din Regiunea Centru
(modernizare drumuri și străzi comunale, dezvoltare infrastructura locală de mediu)
Dezvoltarea infrastructurii sociale, cultural-recreative și susținerea dezvoltării
comunitare (inclusiv pentru acțiuni integrate de tipul ,,Leader” dezvoltate la nivelul GALurilor)
Valorificarea superioară, într-o manieră durabilă, a potențialului silvic regional (inclusiv
susținerea acțiunilor de împădurire și întreținere a pădurilor)
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DOCUMENTE STRATEGICE RELEVANTE DE LA NIVEL JUDEȚEAN:
Strategia de Dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021-2030
Viziunea de dezvoltare a județului Alba pentru anul 2030:
”În 2030 județul Alba este:
•
•
•
•

Un județ care conectează, promovează și susține dezvoltarea afacerilor păstrând și
atrăgând noi companii!
Un județ în care respectăm nevoile cetățenilor, furnizând servicii pentru a răspunde în
mod adecvat nevoilor acestora!
Un județ care promovează posibilități de odihnă și recreere nelimitate într-un cadru
natural și o atmosferă culturală de excepție!
Un județ în care asigurăm o administrare integră, transparentă și responsabilă,
înțelegând că deciziile pe care le luăm astăzi vor avea un ecou peste mai multe
generații!”

Obiective strategice și sectoriale:
O.S.1: Dezvoltarea factorilor ce contribuie la creșterea competitivității economiei județului
Alba
O.S.1.1. Creșterea gradului de conectivitate la infrastructura de transport și la rețele de
energie și TIC, ce contribuie la localizarea de noi firme și vizitatori
O.S.1.2. Asigurarea necesarului de forță de muncă calificată și adaptată la cerințele mediului
de afaceri din județ
O.S.1.3. Diversificarea și modernizarea economiei și a serviciilor publice prin dezvoltarea
capacităților de cercetare, inovare și adoptarea tehnologiilor avansate
O.S.1.4. Dezvoltarea spiritului antreprenorial și a sectorului IMM în vederea diversificării și
creșterii competitivității economiei județene, cu precădere în domeniile regionale de
specializare inteligentă
O.S.1.5. Consolidarea sectorului turistic prin îmbunătățirea infrastructurii turistice în zone
rurale și urbane și diversificarea serviciilor pentru nișele cu potențial ale județului
O.S.1.6. Creșterea veniturilor fermierilor și promovarea siguranței alimentare, prin
încurajarea unei agriculturi bazate pe activități cu valoare adăugată ridicată, produse
bio și lanțuri de furnizare integrate
O.S.2: Dezvoltarea integrată și continuă a factorilor care asigură creșterea calității vieții în
zonele urbane și rurale ale județului
O.S.2.1. Creșterea atractivității, funcționalității și siguranței spațiului public cu asigurarea de
măsuri de adaptare pentru persoane cu dizabilități
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O.S.2.2. Creșterea coeziunii sociale prin asigurarea accesului cetățenilor, cu precădere al celor
proveniți din comunități marginalizate și din grupuri defavorizate, la servicii de educație,
sănătate și sociale
O.S.2.3. Modernizarea rețelelor de infrastructură edilitară și adaptarea lor la măsuri de
îmbunătățire a eficienței energetice și la tehnologii de reducere a poluării aerului,
solului și apelor
O.S.3: Asigurarea unui mediu curat, rezilient și sigur pentru dezvoltarea durabilă a județului,
menținerea calității peisajului și creșterea activității acestuia pentru locuitori și turiști
O.S.3.1. Protejarea și conservarea biodiversității și dezvoltarea infrastructurilor verzialbastre
O.S.3.2. Creșterea capacității de prevenire și gestiune a riscurilor, respectiv de
adaptare a județului la schimbările climatice
O.S.3.3. Reducerea emisiilor cu efect de seră, prin promovarea eficienței energetice și
a utilizării resurselor regenerabile
O.S.3.4. Prevenirea generării și depozitării deşeurilor, prin creșterea gradului de
reciclare, tratare și valorificare în scop energetic
O.S.3.5. Reducerea surselor de poluare și a procesului de degradare a factorilor de
mediu de pe teritoriul județului Alba rezultată din activități antropice
O.S.4. Întărirea capacității de management al dezvoltării, a accesibilității și calității serviciilor
publice furnizate de administrația publică locală
O.S.4.1. Implementarea de soluții TIC, de implicare comunitară, comunicare și
transparentizare pentru furnizarea de servicii publice adaptate schimbărilor sociale și
nevoilor comunităților locale
O.S.4.2. Asigurarea resurselor umane, financiare, logistice, tehnice și informaționale
pentru managementul eficient al dezvoltării județului
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DOCUMENTE STRATEGICE RELEVANTE DE LA NIVEL MICROREGIONAL:
Obiectivele de dezvoltare rurală și prioritățile strategiei GAL ”Munții Metaliferi, Trascău și
Muntele Mare” (MMTMM) sunt:
•

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de micro-întreprinderi și
întreprinderi mici în sectorul non-agricol din teritoriul GAL MMTMM, prin dezvoltarea
de activități specifice teritoriului GAL MMTMM și folosirea de materie primă locală
(lemn, piatră, lână, paie de cereale etc.)
Menținerea și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale din teritoriul GAL
MMTMM
Înființarea, extinderea și îmbunătățirea, în teritoriul GAL MMTMM, a infrastructurii
rutiere locale, care să asigure accesul popuației la toate servicile și activitățile locale,
inclusiv la cele din situri Natura 2000
Crearea infrastructurii necesare serviciilor locale de bază pentru activități: de integrare
a minorităților marginalizate și alte servicii sociale, culturale, ce țin de educația copiilor
și tinerilor (în situație de risc) din comunități marginalizate, de sănătate, sportive și de
agreement și turism de interes public la scară mică
Creșterea calității vieții în teritoriul GAL MMTMM, prin conservarea și valorificarea
patrimoniului arhitectural
Înființare, extindere și modernizare a infrastructurii agricole de acces către ferme,
proprietati agricole, în cadrul fondului forestier și în siturile Natura 2000;
Îmbunătățirea managementului fermelor mici zootehnice
Orientarea către piață și creșterea veniturilor fermelor mici zootehnice
Creșterea productivității și sustenabilității agriculturii, cooperarea între actorii din lanțul
de aprovizionare, producție, procesare, desfacere și cooperare în vederea dezvoltării de
noi produse, practici, procese și tehnologii, sprijiniți de expertiza externă din domeniul
cercetării-dezvoltării.
Cooperarea între GAL-uri locale pentru realizarea lanțului de producție, procesare si
desfacere a produselor locale.
Cooperarea europeană pentru dezvoltare prin valorificarea durabilă a resurselor
naturale, a patrimoniului arhitectural și a tradițiilor.
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DOCUMENTE STRATEGICE RELEVANTE DE LA NIVEL LOCAL:
Planul Urbanistic General al Comunei Unirea prevede următoarele propuneri de dezvoltare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extindere rețele de apă și de canalizare
Reglementarea protecției și a activităților din ariile naturale protejate
Lucrări de intervenţie la monumentele istorice (consolidare, restaurare, modernizare,
punere în valoare / introducere în circuit public)
Promovarea conceptului de energie regenerabilă pe baza unor studii de specialitate
Amenajarea de parcuri, locuri de joacă, terenuri de sport
Amenajarea de spații verzi de protecție a versanților, malurilor și traseelor pietonale,
precum și de perdele de protecție de-a lungul drumurilor
Parcelare terenuri și construcție de locuințe sociale
Decolmatarea albiilor, salubrizarea malurilor și interzicerea / sancționarea depozitării
ilegale de deșeuri în zonele cursurilor de apă
Împădurirea terenurilor în pantă și a celor degradate
Rezervarea de terenuri pentru activități agro-industriale și de depozitare
Amenajarea de taluzuri, ziduri de sprijin, podețe, mobilier urban, trotuare, accese auto
Regularizarea și adâncirea cursurilor de apă, redimnesionarea unor poduri și podețe
Realizarea canalizării pluviale, drenuri, lucrări pedoameliorative
Amenajarea de parcări publice
Extinderea și reorganizarea transportului în comun, inclusiv amenajarea stațiilor
Modernizarea spațiilor publice (pavare, iluminare, dotare cu mobilier urban etc.)
Modernizarea carosabilului, trotuarelor, marcajelor, semnalizărilor, după realizarea /
modernizarea rețelelor subterane
Implementarea prevederilor Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor
Mărirea posturilor de transformare, funcție de solicitări;
Înlocuire stâlpilor de lemn și extinderea reţelei electrice la gospodăriile neelectrificate
din toate localităţile, reabilitarea iluminatului public stradal;
Promovarea și dezvoltarea activităților de agrement în cooperare cu cele de turism rural
și industrie casnică artizanală;
Promovarea și dezvoltarea activităților din sectoarele secundar și terțiar;
Creșterea competitivității sectorului agro-alimentar;
Aplicarea de politici de atragere de capital, activități economice, sociale, culturale etc.;
Creșterea nivelului de educație și pregătire profesională a populației;
Dezvoltarea comunei în strânsă legătură cu UAT învecinate;
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II.2. VIZIUNEA ȘI OBIECTIVUL GENERAL DE DEZVOLTARE

În anul 2027, comuna Unirea se va poziționa în rândul primelor 5 comune din județul Alba din
perspectiva nivelului de dezvoltare socio-economică, prin valorificarea avantajelor
competitive legate de accesibilitatea rutieră și feroviară, a proximității față de mai multe
centre urbane în curs de revitalizare, a forței de muncă și patrimoniului natural de care
dispune, respectiv a performanțelor administrației locale în atragerea și gestionarea
resurselor pentru dezvoltare.
Viziunea de dezvoltare a comunei poate fi detaliată în linii directoare ale dezvoltării, plecând
de la piramida nevoilor cetățenilor, așa cum a fost aceasta definită de Banca Mondială:

Accesul facil la oportunități de ocupare și servicii, pentru satisfacerea nevoilor de bază ale
cetățenilor. În cazul comunei Unirea, ca și a altor localități rurale din țară, evitarea depopulării
treptate se poate realiza numai în contextul în care cetățenii tineri și de vârstă activă pot
accesa facil un loc de muncă sau o activitate (inclusiv pe cont propriu) care să le genereze
venituri suficient. În caz contrar, aceștia vor continua să migreze către țări și centrele urbane
mari, ca și până în prezent, indiferent de nivelul investițiilor în diferite servicii publice: Acest
obiectiv va fi atins pe 5 direcții majore:
-

-

îmbunătățirea accesului, a calității și relevanței serviciilor de educație oferite la nivel
local (de la creșă la gimnaziu), microregional (școli profesionale, licee, școli postliceale
din orașele învecinate) și chiar județean/regional (universități), precum și a celor de
formare continuă a populației apte de muncă pentru a asigura suficient personal
calificat și a face zona atractivă pentru investitori/angajatori;
atragerea de investitori privați în comună, cu precădere în industrie, construcții sau
servicii (comerț, turism și alimentație publică, diferite reparații etc.), care să genereze
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-

-

un număr important de locuri de muncă mai bine plătite și să reducă dependența de
agricultura practicată informal (de ex. zilieri sau persoane care trăiesc de pe o zi pe alta,
lucrând pentru autoconsum sau mic comerț), în schimbul unor exploatații de mari
dimensiuni sau a unor ferme de nișă (bio, tradiționale), care să poată genera
salarii/profit îndestulător și atractiv pentru o persoană tânără;
educația antreprenorială și sprijinirea întreprinzători actuali și viitori de la nivelul
comunei, care activează în sfera agricolă și non-agricolă, prin formele de sprijin
disponibile în cadrul legislativ actual, inclusiv în vederea accesării de finanțări
nerambursabile; de asemenea, încurajarea structurilor de economie socială care să
asigure integrarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile (romi, persoane cu
dizabilități, femei casnice etc.);
asigurarea accesului la o gamă mai largă de servicii de asistență medicală primară și de
specialitate (de ex. stomatologie) la nivel local, pentru a asigura o stare de sănătate
bună a populației, forței de muncă locale și a descuraja deplasările frecvente și
costisitoare la unitățile sanitare din alte localități pentru unele investigații și tratamente
de bază.

Acces facil la locuire și servicii de utilități publice de bază. Chiar și în ipoteza în care vor avea
oportunități satisfăcătoare a obține un loc de muncă, de a deschide și dezvolta o afacere pe
cont propriu la nivelul comunei, respectiv de a face rapid naveta la un loc de muncă din
apropiere, este puțin probabil că cetățenii, cu precădere cei tineri, vor mai accepta să
locuiască aici în lipsa unor condiții similare cu cele de care dispun locuitorii din mediul urban.
În mod similar, este puțin probabil că se vor stabiliza și integra la nivel local persoanele care
deși lucrează, sunt nevoite din rațiuni financiare sau de altă natură să locuiască într-un spațiu
locativ degradat, supraaglomerat, fără utilități de bază etc. Așadar, îmbunătățirea condițiilor
de locuire se va realiza prin următoarele tipuri de intervenții:
-

-

asigurarea accesului tuturor gospodăriilor din comună la serviciile publice de alimentare
cu apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică și iluminat public modern, inclusiv
sprijin pentru branșarea la aceste rețele;
facilitarea accesului la fonduri și facilități pentru reabilitarea termică a locuințelor și
dotarea acestora cu panouri solare pentru reducerea costurilor de întreținere;
construcția de locuințe sociale și de necesitate pentru persoanele care locuiesc în
condiții improprii;
acordarea de loturi gratuite pentru construcția de locuințe de către tineri.

Accesul facil la oportunități, piețe și zone care dispun de servicii ce nu pot fi dezvoltate la
nivel local. Indiferent de eforturile pe care le depune administrația locală, comuna Unirea nu
are masa critică de populație pentru susținerea funcționării în condiții de eficiență a unor
servicii publice (de ex. un liceu, un spital, o judecătorie, o administrație fiscală, un teatru etc.)
sau private (o rețea extinsă de bănci, centre comerciale, servicii de tot felul pentru populație
etc.), context în care cetățenii de toate vârstele vor continua să se deplaseze relativ frecvent
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în centrele urbane învecinate. În mod similar, este puțin probabil ca, indiferent cât se dezvoltă
mediul de afaceri local, toți cetățenii apți de muncă vor putea și/sau vor dori să lucreze în
localitate, preferând în schimb să facă naveta, fără însă a părăsi comuna. Nu în ultimul rând,
accesibilitatea și conectivitatea facilă la piețele de desfacere și de forță de muncă joacă un rol
vital în atragerea de investiții, fiind evidentă concentrarea acestora de-a lungul coridoarelor
de transport și în jurul centrelor urbane (a se vedea zona Sebeș-Alba Iulia-Ciugud, TurdaCâmpia Turzii etc.). În acest sens, acțiunile concrete vizează:
-

-

-

infrastructură rutieră și feroviară rapidă și sigură către locurile de muncă și serviciile
publice și private din localitățile învecinate (de ex. Ocna Mureș, Turda, Aiud, Alba Iulia,
Câmpia Turzii, chiar și Cluj-Napoca), prin finalizarea lucrărilor la autostradă,
modernizarea căii ferate, reabilitarea și modernizarea drumurilor județene, a celor de
interes local, inclusiv zone pietonale și piste pentru biciclete;
asigurarea transportului școlar pentru elevi, respectiv a unor trasee, stații, mijloace de
transport și servicii satisfăcătoare pentru publicul larg, în baza programului județean de
transport;
asigurarea accesului la internet în bandă largă pe tot teritoriul comunei.

O administrație locală performantă în gestionarea problemelor de dezvoltare ale comunei,
transparentă, cu personal calificat și care să facă serviciile publice cât mai ușor accesibile.
Birocrația excesivă, lipsa de transparență și percepția corupției, deficitul de implicare a
cetățenilor în procesul decizional și viteza redusă de reacție a administrației publice în
rezolvarea unor probleme curente reprezintă o problemă invocată de majoritatea românilor
și a oamenilor de afaceri, chiar dacă aceștia apreciază mai mult serviciile administrației locale
în comparație cu cea privată. Mulți cetățeni și chiar investitori preferă să se orienteze către
localități unde consideră că sunt respectați și că administrația lucrează eficient pentru ei,
precum Cluj-Napoca, Oradea sau chiar Ciugud în județul Alba. Acțiunile concrete avute în
vedere la nivelul comunei Unirea în acest sens vizează:
-

-

-

digitalizarea relației dintre administrație și cetățeni, cu beneficii multiple (degrevarea
personalului de sarcini repetitive care le consumă mare parte din timp, creșterea vitezei
de deservire a beneficiarului, scăderea riscului de corupție, reducerea costurilor,
posibilitatea de realizare a unor operațiuni de oriunde de pe glob etc.);
formarea continuă a personalului din administrația locală și schimburile de bune practici
cu alte administrații din țară și străinătate pentru a putea fi la zi cu modificările
legislative, digitalizarea, inovațiile și experiențele pozitive în materie de rezolvare a unor
probleme administrative, modul de interacțiune cu cetățenii etc.;
dotarea corespunzătoare a serviciilor publice ale Primăriei și Consiliului Local (de ex.
gospodărire comunală, salubritate, întreținere spații verzi, situații de urgență etc.) cu
echipamente moderne de lucru;
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-

-

-

atragerea de angajați și expertiză externă de specialitate pentru activitățile vitale pentru
dezvoltarea comunei, precum accesarea și managementul fondurilor nerambursabile,
urbanism, informatizare, asistență medicală comunitară etc.;
continuarea și intensificarea cooperării teritoriale în cadrul GAL și al ADI-urilor, care
constituie vehicule adecvate pentru corelarea și integrarea acțiunilor cu localitățile
învecinate, dar și pentru atragerea de fonduri nerambursabile pentru dezvoltare;
intensificarea eforturilor de implicare a cetățenilor și mediului de afaceri locale în
procesul decizional, prin organizarea de dezbateri publice productive și reale.

Creșterea calității vieții locuitorilor este obiectivul suprem al strategiei de dezvoltare locală
și vine să răspundă nevoilor de la vârful piramidei. Practic, nivelul calității vieții dintr-o
localitate devine, tot mai evident, principalul factor de atractivitate al acesteia pentru
cetățeni. În contextul digitalizării, tot mai mulți oameni vor putea să lucreze și să consume
orice, oriunde, însă aceștia vor alege locul unde se simt cel mai bine și cred că se pot împlini
pe plan personal, dincolo de satisfacerea nevoilor de bază. În cazul comunei Unirea,
intervențiile concrete avute în vedere în acest sens sunt:
-

-

-

dezvoltarea unei rețele de spații verzi, locuri de joacă, de socializare, relaxare, agrement
și practicare a sportului, accesibile la maxim 15 minute de deplasare pe jos pentru
fiecare cetățean;
conservarea, refacere și gestionarea adecvată a patrimoniului natural și a biodiversității
din zonă;
modernizarea infrastructurii culturale și consolidarea agendei de activități și
evenimente de acest tip de la nivel local, astfel încât să se adrese corespunzător tuturor
categoriilor de cetățeni (copii și adolescenți, tineri, familiști, vârstnici, minorități), cu
accent pe implicarea sectorului ONG și a instituțiilor culturale de la nivel județean și
național;
asigurarea unui echilibru adecvat între viața de familie, cea profesională și personală
pentru persoanele tinere, prin dezvoltarea de servicii de tip after-school;
dezvoltarea de facilități și servicii pentru tinerii din comună (de ex. consiliere,
socializare, voluntariat, educație parentală, activități de divertisment etc.).

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Unirea pentru perioada
2021-2027 este de a reduce decalajul în materie de calitate a vieții locuitorilor față de centre
urbane, în vederea sporirii atractivității pentru populația tânără și activă, a creșterii
speranței de viață, respectiv a stopării declinului demografic.
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II.3. OBIECTIVE SPECIFICE, PRIORITĂȚI DE INTERVENȚIE ȘI ACȚIUNI (TIPURI DE INTERVENȚIE)
Obiectivul specific nr. 1: Accesul facil la oportunități de ocupare și servicii, pentru
satisfacerea nevoilor de bază ale cetățenilor
Priorități de
intervenție

Acțiuni propuse

Corelarea cu nevoile
de dezvoltare
identificate în etapa
de analiză a situației
existente

Corelarea
Corelarea cu
cu
sursele de
obiectivele
finanțare
de politică existente la nivel
ale UE
național1
pentru
perioada
2021-2027

1.1. Investiții
în educație și
capital uman
pentru
adaptarea la
transformările
de pe piața
muncii

1.1.1. Acordarea
de burse pentru
elevi, de tichete
sociale și alte
forme de sprijin
pentru
descurajarea
absenteismului,
abandonului
și
încurajarea
performanței
școlare

Ponderea foarte
ridicată a populației cu
studii primare și
gimnaziale

O.P.4. ”O POEO 2021-2027
Europă mai
POR 2021-2027
socială”

Ponderea ridicată a
fermierilor care nu au
urmat cursuri de
specialitate

PNRR
Bugetul de stat
Bugetul local

Îmbătrânirea forței de
muncă

1.1.2. Dezvoltarea
infrastructurii
educaționale
/
serviciilor
complementare
pentru copiii de
vârstă

Configurația și denumirea programelor finanțate din fonduri europene în perioada de programare 2021-2027
mai poate suferi modificări ca urmare a negocierilor cu Comisia Europeană. În mod similar, noi programe cu
finanțare de la bugetul de stat pot apărea, funcție de decizia Guvernului.
1
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antepreșcolară
din comună
1.1.3.
Dotarea
sălilor de clasă, a
laboratoarelor de
științe,
cabinetelor
și
sălilor de sport
școlare
1.1.4.
Dotarea
laboratoarelor de
informatică ale
școlilor
și
transformarea
acestora în Smart
Labs
(hub-uri
tehnologice
școlare), precum
și digitalizarea în
vederea derulării
învățământului
online
1.1.5.
Implementarea
sistemului
de
avertizare
timpurie
în
educație și a
măsurilor
de
remediere
în
unitățile cu risc
ridicat
de
abandon
1.1.6. Formarea
continuă
a
cadrelor
didactice,
cu
precădere
în
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domenii precum
digitalizarea, noi
tehnici
de
predare-învățare,
educația
incluzivă.
1.1.7. Derularea,
în colaborare cu
furnizorii
acreditați,
de
programe
de
calificare,
alfabetizare
digitală,
consiliere,
orientare,
asistență pentru
cetățenii apți de
muncă cu un nivel
redus
de
pregătire
(cu
precădere
de
etnie
romă,
persoane
cu
dizabilități,
fermier care au
doar experiență
practică etc.)
1.2. Investiții
în sănătate
pentru
creșterea
speranței de
viață
sănătoase a
cetățenilor

1.2.1. Dotarea
cabinetelor de
medicină de
familie cu
mobilier,
echipamente
medicale,
instrumentar,
digitalizare în
vederea

Lipsa unor puncte
sanitare în satele
componente

O.P.4. ”O
Europă mai
socială”

Lipsa unui cabinet
stomatologic în centrul
de comună
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implementării
Lipsa unor unități de
telemedicinei,
tip laborator de analize
inclusiv prin
medicale
înființarea de
Deficiențe la nivelul
puncte sanitare în
asistenței medicale
satele
comunitare și școlare
componente
1.2.3. Acordarea
de stimulente (de
ex. punerea la
dispoziție a unui
spațiu
corespunzător)
pentru atragerea
de medici
specialiști în
comună (de ex.
stomatolog)

Lipsa unor programe
de screening a
afecțiunilor în rândul
populației

1.2.4. Acordarea
de asistență
medicală
comunitară,
inclusiv în
colaborare cu
ONG și alte
entități acreditat,
pentru
persoanele
marginalizare și
defavorizate, prin
înființarea unui
centru comunitar
socio-medical,
caravane de
screening, servicii
de îngrijire la
domiciliu a
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persoanelor
imobilizate.
1.3. Atragerea
de noi
investiții
private și
generarea de
locuri de
muncă pentru
cetățeni

1.3.1.
Implementarea
unui scheme de
ajutor de minimis
local pentru
încurajarea
investițiilor
private
1.3.2.
Reglementarea
clară prin noul
PUG a zonelor cu
potențial de
utilizare în scop
economic

Lipsa unor investitori
privați de calibru la
nivel local, care să
genereze peste 100 de
locuri de muncă și
încasări semnificative
la bugetul local

Bugetul de stat
PNRR
Bugetul local

Rata ridicată a
navetismului

1.3.3.
Promovarea
comunei ca
locație de
investiții,
împreună cu
autoritățile
județene și
naționale,
camerele de
comerț (inclusiv
bilaterale),
participarea la
evenimente și
târguri de
investiții etc.
1.3.4. Sprijinirea
proiectelor
private de
investiții, în
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limitele legislației
în vigoare
(parcelare și
concesionare/
închiriere /
vânzare terenuri
sau imobile
nefolosite,
extindere rețele
de utilități în
proximitate,
reducerea
birocrației în
eliberarea
documentațiilor
de urbanism,
medierea
recrutării de forță
de muncă locale
etc.)
1.3.5.
Identificarea sau
achiziționarea de
pe piața liberă a
unor terenuri
pentru
amenajarea unui
mini parcindustrial (minim
5-7 ha) cu acces
la DN 1 / calea
ferată,
reglementarea
urbanistică,
asigurarea
accesului la rețele
de utilități,
parcelarea și
vânzarea /
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concesionarea de
terenuri pentru
investitori
1.4. Sprijinirea
inițiativelor
antreprenorial
e ale
locuitorilor, cu
accent pe
diversificarea
economiei
locale

1.4.1. Adaptarea
curriculei școlare
la decizia școlii
pentru a include
educația
antreprenorială
1.4.2. Derularea
de campanii de
informare a
cetățenilor cu
privire la
diferitele
oportunități de
accesare a
fondurilor
nerambursabile
pentru start-upuri și IMM-uri
existente

Rata mare de migrație
externă a forței de
muncă locale
Încasările reduse ale
administrației locale

O.P.1. ”O
Europă mai
inteligentă
”

Rata ridicată a
navetismului

POR Centru
2021-2027
PNRR
POCIDIF
Bugetul de stat

1.4.3. Sprijinirea
proiectelor
private de
investiții, în
limitele legislației
în vigoare
(parcelare și
concesionare/
închiriere /
vânzare terenuri
sau imobile
nefolosite,
extindere rețele
de utilități în
proximitate,
reducerea
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birocrației în
eliberarea
documentațiilor
de urbanism,
acordarea unor
facilități fiscale
etc.)
1.5.
Reașezarea
sectorului
agricol pe baze
competitive și
orientarea
acestuia către
piață

1.5.1. Derularea
de campanii de
informare a
fermierilor locali
cu privire la
oportunitățile de
finanțare
nerambursabilă și
de obținere a
subvențiilor,
inclusiv
colaborarea cu
autorități de
resort sau
consultanți
pentru
consultanța
primară a
acestora în acest
scop

Ponderea ridicată a
forței de muncă
necalificate și ocupate
informal în agricultură

O.P.1. ”O
Europă mai
inteligentă
”

Îmbătrânirea forței de
muncă din agricultură

PNS post 2020
PNRR
Bugetul de stat
Fonduri private
Bugetul local

Ponderea ridicată a
terenurilor lucrate în
regie proprie, cu
mijloace rudimentare,
preponderent pentru
autoconsum

1.5.2. Sprijinirea
proiectelor
private de
investiții, în
limitele legislației
în vigoare
(închiriere pajiști
și implementare
amenajament
pastoral,
parcelare și
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concesionare/
închiriere /
vânzare terenuri
sau imobile
nefolosite,
extindere rețele
de utilități în
proximitate,
reducerea
birocrației în
eliberarea
documentațiilor
de urbanism,
acordarea unor
facilități fiscale
etc.)
1.5.3.
Modernizarea
târgului comunal
1.6.
Dezvoltarea
economiei
sociale și
creșterea
gradului de
ocupare a
persoanelor
defavorizate și
marginalizate

1.6.1.
Dezvoltarea, în
parteneriat cu
ONG-uri și
structuri private,
a unor structuri
de economie
socială pentru
ocuparea
persoanelor
expuse riscului de
excluziune de pe
piața muncii

Rata relativ scăzută de
ocupare a forței de
muncă în raport cu
populația în vârstă de
muncă

O.P.4. ”O
Europă mai
socială”

POIDS 20212027
PNRR
Bugetul de stat
Bugetul local

O.P.1. ”O Europă mai inteligentă”
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Obiectivul specific nr. 2: Acces facil la locuire de calitate și servicii de utilități publice de
bază.
Priorități de
intervenție

Acțiuni propuse

Nevoia (punctul slab
din analiza SWOT) la
care răspund acțiunile

Corelarea
Corelarea cu
cu
sursele de
obiectivele
finanțare
de politică existente la nivel
ale UE
național2
pentru
perioada
2021-2027

2.1. Investiții
în
infrastructura
de apă și apă
uzată

2.2.1. Extinderea
și punerea în
funcțiune a
sistemului de
canalizare și
epurare a apelor
uzate, inclusiv
branșare
consumatori

Lipsa unui sistem
centralizat de
canalizare funcțional și
a rețelei în două sate
componente

O.P.2. ”O PODD 2021-2027
Europă mai
PNRR
ecologică,
fără emisii
Bugetul de stat
de carbon
(CNI, AFM etc.)
Fonduri proprii
ale operatorului
Bugetul local

2.2.2. Extinderea,
dacă va fi
necesar, a
sistemului de
alimentare cu
apă, inclusiv
branșare și
contorizare
2.2. Investiții
în
infrastructura
de alimentare

2.2.1.
Modernizarea și
eficientizarea
energetică a

Uzura fizică și morală a
sistemului de iluminat
public, care generează

O.P.2. ”O
Europă mai
ecologică,

PNRR
Bugetul de stat
(AFM)

Configurația și denumirea programelor finanțate din fonduri europene în perioada de programare 2021-2027
mai poate suferi modificări ca urmare a negocierilor cu Comisia Europeană. În mod similar, noi programe cu
finanțare de la bugetul de stat pot apărea, funcție de decizia Guvernului.
2
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cu energie
electrică, gaze
naturale și de
iluminat public
stradal

sistemului de
iluminat public

costuri ridicate cu
energia

2.2.2. Extinderea
rețelei de
distribuție a
gazelor naturale
în satele
nedeservite

Lipsa rețele de
alimentare cu gaze
naturale în două sate
componente

fără emisii
de carbon

Fonduri proprii
ale operatorului
de distribuție a
energiei electrice
Bugetul local

2.2.3. Extinderea,
dacă va fi
necesară, rețelei
de distribuție a
energiei electrice
2.3. Investiții
în creșterea
rezilienței și a
eficienței
energetice a
fondului
construit

2.3.1.
Ponderea scăzută a
O.P.2. ”O
Reabilitarea
clădirilor reabilitate
Europă mai
termică a
termic
ecologică,
clădirilor publice,
fără emisii
Lipsa clădirilor publice
inclusiv
de carbon
dotate cu panouri
consolidare (dacă
solare și cu terase verzi
va fi necesar),
dotare cu panouri
solare / pompe
de căldură,
amenajare terase
verzi, sisteme
inteligente de
monitorizare a
consumului de
energie etc.

POR 2021-2027
PNRR
Bugetul de stat
Bugetul local

2.3.2. Sprijinirea
procesului de
reabilitare
termică a
locuințelor
private și de
dotare a acestora
cu panouri solare
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(de ex. facilități
fiscale, informare
cu privire la
programele de
finanțare)
2.4.
Îmbunătățirea
condițiilor de
locuire pentru
persoanele
marginalizare
și defavorizate

2.4.1. Construcția
de locuințe
sociale și de
necesitate

Numărul mare de
locuințe supraaglomerate, ocupate
de 2-4 familii

2.4.2. Acordarea
de loturi pentru
tineri în vederea
construcției unei
locuințe

Stocul foarte redus de
locuințe publice și de
necesitate

PNRR
O.P.4. ”O
Europă mai
POIDS 2021-2027
socială”
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Obiectivul specific nr. 3: Accesul facil la oportunități, piețe și zone care dispun de servicii ce
nu pot fi dezvoltate la nivel local, cu accent pe mobilitatea durabilă
Priorități de
intervenție

Acțiuni propuse

Nevoia (punctul slab
din analiza SWOT) la
care răspund
acțiunile

3.1. Investiții în
infrastructura și
serviciile de
transport de
interes local

3.1.1.
Modernizarea,
reabilitarea și
întreținerea
drumurilor
comunale și de
exploatare care
fac legătura între
sate și asigură
accesul la
proprietăți
agricole, inclusiv
marcare,
semnalizare,
șanțuri / rigole
pentru scurgerea
apelor pluviale

Existența unor
O.P.3. ”O
drumuri comunale, de Europă mai
exploatare și străzi
conectată”
pietruite sau de
pământ

Corelarea
Corelarea cu
cu
sursele de
obiectivele
finanțare
de politică existente la nivel
ale UE
național3
pentru
perioada
2021-2027

Lipsa trotuarelor și a
acceselor
modernizate în
gospodării pe
majoritatea străzilor

PNS post 2020
PNRR
Bugetul de stat
(CNI)
Bugetul local

Lipsa pistelor pentru
biciclete
Uzura microbuzului
școlar

3.1.2.
Modernizarea,
reabilitarea și
întreținerea
străzilor, inclusiv

Configurația și denumirea programelor finanțate din fonduri europene în perioada de programare 2021-2027
mai poate suferi modificări ca urmare a negocierilor cu Comisia Europeană. În mod similar, noi programe cu
finanțare de la bugetul de stat pot apărea, funcție de decizia Guvernului.
3
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trotuare, accese
la proprietăți,
canalizare
pluvială,
consolidare
terasament (dacă
va fi necesar),
marcare,
semnalizare
3.1.3.
Amenajarea și
modernizarea
stațiilor de
transport public,
precum și
comunicarea cu
CJ Alba și cu
cetățenii pentru
adecvarea
programului de
transport
județean la
nevoile
localnicilor
3.1.4.
Achiziționarea de
microbuze
școlare ecologice
pentru elevi
3.1.5.
Amenajarea de
piste pentru
biciclete de-a
lungul străzilor /
drumurilor unde
infrastructura o
permite
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3.2. Investiții în
infrastructura
de
telecomunicații

3.2.1. Sprijinirea
investițiilor
realizate de
operatorii privați
din domeniul
telecom pentru
îmbunătățirea
acoperirii (de ex.
amplasarea de
noi antene, fibră
optică etc.)

Existența unor areale
de pe teritoriul
comunei fără acces la
acoperire 3/4G

O.P.3. ”O
Europă mai
conectată”

Densitatea ridicată de
cabluri aeriene de pe
/ dintre stâlpi / clădiri

PNRR
Fonduri proprii
ale operatorilor
Bugetul local

3.2.2. Realizarea
unui sistem de
canalizație
subterană pentru
liniile aeriene pe
străzile principale
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Obiectivul specific nr. 4: O administrație locală performantă în gestionarea problemelor de
dezvoltare ale comunei, transparentă, cu personal calificat și care să facă serviciile publice
cât mai ușor accesibile
Priorități de
intervenție

4.1.
Transformarea
digitală a
administrației
locale și a
relației
acesteia cu
cetățenii și
mediul de
afaceri local

Acțiuni propuse

Nevoia (punctul slab
din analiza SWOT) la
care răspund acțiunile

Corelarea
Corelarea cu
cu
sursele de
obiectivele
finanțare
de politică existente la nivel
ale UE
național4
pentru
perioada
2021-2027

4.1.1.
Funcționalitatea și
O.P.1. ”O
Actualizarea și
atractivitatea redusă a Europă mai
dezvoltarea
site-ului WEB al
inteligentă
paginii WEB a
Primăriei, creat în anul
”
Primăriei ca un
2013
portal pentru
Lipsa unor servicii
servicii online
electronice și elemente
(încărcare /
de digitalizare de bază
descărcare
(de ex. plată online
documente,
taxe și impozite locale,
programări
sesizări, audiențe,
audiențe, sesizări,
arhivă electronică a
agendă culturaldocumentelor etc.)
sportivă, monitor
oficial local,
Dotarea insuficientă a
monitorizare
Primăriei cu
lucrări publice,
echipamente IT și
certificate de
programe informatice
urbanism și
autorizații de
construcție emise
stadiu de

POR 2021-2027
PNRR
Bugetul de stat
Bugetul local

Configurația și denumirea programelor finanțate din fonduri europene în perioada de programare 2021-2027
mai poate suferi modificări ca urmare a negocierilor cu Comisia Europeană. În mod similar, noi programe cu
finanțare de la bugetul de stat pot apărea, funcție de decizia Guvernului.
4
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procesare cerere,
transmitere live
ședințe de
consiliu local și
dezbateri etc.)
4.1.2.
Înregistrarea
Primăriei pe
platforma
”Ghiseul.ro”
pentru plata
online a taxelor și
impozitelor locale
4.1.3. Dotarea
hardware și
software a
Primăriei, cu
accent pe
implementarea
semnăturii
electronice și a
arhivei
electronice
4.2. Investiții
în resursele
umane din
administrația
locală

4.2.1. Elaborarea
și implementarea
anuală a
planurilor de
formare pentru
angajații Primăriei
4.2.2. Recrutarea
de personal
corespunzător
calificat pentru
posturile vacante
vitale pentru

Cheltuielile reduse cu
activitatea de formare
a angajaților
Numărul mare de
posturi din
organigrama Primăriei
care sunt neocupate

O.P.5. ”O
Europă mai
apropiată
de
cetățeni”
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activitatea
Primăriei
4.2.3.
Organizarea de
schimburi de
bune practici și
vizite de studiu în
parteneriat cu
alte UAT
performante /
inovative din țară
4.3. Investiții
în dotarea
serviciilor
publice
gestionate de
Primărie

4.3.1.
Achiziționarea de
echipamente
pentru lucrări de
gospodărire
comunală
4.3.2. Dotarea
SVSU

4.4. Asigurarea
expertizei și a
cadrului de
reglementare
pentru
dezvoltarea
durabilă a
comunei

4.4.1. Finalizarea
și implementarea
PUG, elaborarea
de PUZ / PUD
pentru viitoarele
dezvoltări
4.4.2. Elaborarea
și implementarea
altor planuri /
strategii locale
solicitate de
legislația în
vigoare (de ex.
analiză și
acoperire riscuri,
acțiune pentru

Dotarea deficitară a
serviciilor Primăriei cu
echipamente și
materiale pentru
diferite lucrări și
intervenții de interes
public

O.P.5. ”O
Europă mai
apropiată
de
cetățeni”

Vechimea PUG actual

O.P.5. ”O
Europă mai
apropiată
de
cetățeni”

Lipsa personalului la
compartimentul de
management proiecte
cu finanțare
nerambursabilă

PNS post 2020
Leader (GAL)
Bugetul de stat
Bugetul local

PNRR
Bugetul de stat
(ANCPI, PUG)

Numărul mare de
imobile care nu sunt
încă întabulate
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incluziune socială
etc.)
4.4.3. Finalizarea
procesului de
întabulare
gratuită a
imobilelor
4.4.4.
Achiziționarea de
servicii externe
de consultanță,
proiectare,
supervizare
lucrări etc. pentru
proiectele și
serviciile
Primăriei
4.5. Întărirea
cooperării la
nivel teritorial

4.5.1. Sprijinirea
financiară (plată
cotizații) și
conlucrarea cu
structurile de tip
asociativ (GAL,
ADI) din care
comuna face
parte

Resursele limitate
pentru a gestiona
eficient, în regie
proprie, serviciile de
utilități
Colaborarea
insuficientă pe plan
internațional cu alte
administrații

4.5.2. Încheierea
de acorduri de
înfrățire cu alte
localități din
străinătate și
implementarea
acestora
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4.6. Tranziția la
4.6.1.
un model de
Organizarea de
guvernanță
consultări publice
locală bazată
anuale și ori de
pe
câte ori este
transparență și nevoie în fiecare
implicarea
sat component
activă a
4.6.2.
comunității în
Organizarea de
procesul
întâlniri cu
decizional
fermierii și
firmele de la nivel
local

Gradul încă redus de
implicare a cetățenilor
în procesul decizional

O.P.5. ”O
Europă mai
apropiată
de
cetățeni”
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Obiectivul specific nr. 5: Creșterea calității vieții locuitorilor comunei
Priorități de
intervenție

Acțiuni propuse

5.1.
Dezvoltarea
infrastructurii
verzi-albastre
pentru
petrecerea
timpului liber
și prevenirea
riscurilor

5.1.1.
Amenajarea,
modernizarea,
dotarea și
întreținerea
spațiilor verzi
5.1.2.
Amenajarea,
modernizarea,
dotarea și
întreținerea
locurilor de joacă
5.1.3.
Amenajarea unor
mini-zone de
agrement (mese,
loc de grătar,
foișor – de ex. pe
malul Mureșului)

Nevoia (punctul slab
din analiza SWOT) la
care răspund acțiunile

Corelarea
Corelarea cu
cu
sursele de
obiectivele
finanțare
de politică existente la nivel
ale UE
național5
pentru
perioada
2021-2027

Deficitul de spații verzi, O.P.2. ”O PODD 2021-2027
locuri de joacă și zone Europă mai
PNS post 2020
de agrement
ecologică,
PNRR
cu emisii
Ponderea mai redusă a
reduse de
Bugetul de stat
suprafețelor
carbon”
(AFM etc.)
împădurite în
comparație cu media
județeană, mai ales în
partea de est a
comunei

Bugetul local

Amenințările antropice
la adresa conservării
patrimoniului natural și
biodiversității din cele
2 situri Natura 2000

5.1.4.
Împădurirea
terenurilor
degradate /
subutilizate

Configurația și denumirea programelor finanțate din fonduri europene în perioada de programare 2021-2027
mai poate suferi modificări ca urmare a negocierilor cu Comisia Europeană. În mod similar, noi programe cu
finanțare de la bugetul de stat pot apărea, funcție de decizia Guvernului.
5
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5.1.5. Sprijin
pentru
actualizarea și
implementarea
planurilor de
management a
siturilor Natura
2000
5.1.6.
Decolmatarea și
amenajarea
împotriva
inundațiilor a
cursurilor de apă
de pe teritoriul
comunei
5.1.7. Extinderea
și modernizarea
sistemului de
supraveghere
video
5.2.
Încurajarea
petrecerii
modului liber
în mod
constructiv și
sănătos, prin
cultură și sport

5.2.1.
Amenajarea,
dotarea și
întreținerea
bazelor sportive

Starea de degradare a
unor cămine culturale
și subutilizarea
acestora în scop
cultural

5.2.3.
Reabilitarea,
modernizarea,
dotarea și
întreținerea
căminelor
culturale și a
bibliotecii
comunale

Afectarea agendei de
evenimente culturale
locale pe durata
pandemiei

O.P.4. ”O
Europă mai
socială”

Bugetul de stat
(CNI)
Bugetul local

5.2.4. Susținerea,
prin acordarea de
finanțări
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nerambursabile și
acces la
infrastructură, a
asociațiilor și
fundațiilor
culturale și
sportive
5.2.5.
Organizarea de
evenimente
culturale și
sportive, inclusiv
în parteneriat cu
alte instituții
naționale,
județene, private
5.3. Sprijinirea
tinerilor din
comună, în
vederea
dezvoltării
personale

5.3.1. Înființarea
unui centru/hub
de tineret pentru
activități de
socializare și
divertisment,
informare și
formare,
consiliere și
asistență a
tinerilor din
comună.

Lipsa unor servicii
suport pentru tinerii
din comună, corelată
cu rata ridicată a
migrației interne și
externe în rândul
acestora, scăderea
natalității

O.P.4. ”O POEO 2021-2027
Europă mai
PNRR
socială”
Bugetul de stat
Bugetul local

5.3.2. Înființarea
unui after-school
pentru elevii
școlilor
gimnaziale
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CAPITOLUL III. PLANUL DE ACȚIUNE (OPERAȚIONAL) ȘI MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂRII
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI UNIREA

III.1. PORTOFOLIUL (FIȘELE) DE PROIECTE PRIORITARE ALE COMUNEI UNIREA PENTRU
PERIOADA 2021-2027:
În vederea atingerii obiectivelor subordonate viziunii de dezvoltare a Comunei Unirea, au fost
identificate următoarele proiecte prioritare ce ar trebui duse la îndeplinire până în anul 2027:
Proiectul Prioritar nr. 1
Titlul proiectului
Obiectivul specific din Strategie în
care se încadrează
Prioritatea de investiții din Strategie
în care se încadrează
Beneficiarul proiectului
Scurta descriere a activităților
propuse prin proiect

Înființare zonă/parc industrial și logistic în comuna
Unirea
Obiectivul specific nr. 1: Accesul facil la oportunități
de ocupare și servicii, pentru satisfacerea nevoilor
de bază ale cetățenilor
Prioritatea 1.3. Atragerea de noi investiții private și
generarea de locuri de muncă pentru cetățeni
UAT Comuna Unirea, partener privat
Proiectul prevede amenajarea unei zone industriale
/ logistice de minim 5-7 ha în comuna Unirea, în
apropierea liniei CF și/sau a Autostrăzii SebeșTurda. Acest lucru se poate realiza fie prin
concesionarea unor terenuri din proprietatea
comunei (de ex. pășune comunală, pe modelul
comunei Mirăslău), dacă există suprafața
disponibilă comasată, fie prin achiziționarea de
teren de pe piața liber, urmată de concesiunea
către unul sau mai mulți investitori privați.
Investiția se va realiza cu fonduri private, în timp ce
contribuția Primăriei va consta din asigurarea
accesului și a utilităților până la locație.
Idee de proiect

Stadiul pregătirii proiectului (la
momentul 2020)
Bugetul estimativ
500.000 Euro
Sursele potențiale de finanțare
Bugetul local
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Proiectul Prioritar nr. 2
Titlul proiectului

Modernizarea târgului comunal și piață
agroalimentară în comuna Unirea

Obiectivul specific din Strategie în
care se încadrează

Obiectivul specific nr. 1: Accesul facil la oportunități
de ocupare și servicii, pentru satisfacerea nevoilor
de bază ale cetățenilor

Prioritatea de investiții din
Strategie în care se încadrează

Prioritatea 1.5. Reașezarea sectorului agricol pe
baze competitive și orientarea acestuia către piață

Beneficiarul proiectului

UAT Comuna Unirea

Scurta descriere a activităților
propuse prin proiect

Proiectul prevede modernizarea târgului comunal,
prin amenajarea unei zone de tip bazar pentru
produse non-alimentare, a unei hale pentru
brânzeturi și lactate, a unui centru zonal pentru
sacrificarea animalelor, platformă betonată ce
poate fi utilizată inclusiv pentru un mini-târg auto
dar și pentru amplasarea unei scene de spectacole,
parcare, grupuri sanitare, drum de acces,
împrejmuire, iluminat cu LED, rețele de apă-canal
etc.

Stadiul pregătirii proiectului (la
momentul 2020)

Idee de proiect

Bugetul estimativ
Sursele potențiale de finanțare

500.000 Euro
PNS 2021-2027
Bugetul de stat (CNI)
Bugetul local
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Proiectul Prioritar nr. 3
Titlul proiectului

Achiziționare microbuz școlar electric și
amplasare stație de încărcare în comuna Unirea

Obiectivul specific din Strategie în
care se încadrează

Obiectivul specific nr. 1: Accesul facil la oportunități
de ocupare și servicii, pentru satisfacerea nevoilor
de bază ale cetățenilor

Prioritatea de investiții din
Strategie în care se încadrează

Prioritatea 1.1. Investiții în educație și capital uman
pentru adaptarea la transformările de pe piața
muncii

Beneficiarul proiectului

UAT Comuna Unirea, în parteneriat cu ISJ Alba

Scurta descriere a activităților
propuse prin proiect

Proiectul prevede achiziționarea unui microbuz
electric pentru asigurarea transportului elevilor
navetiști.

Stadiul pregătirii proiectului (la
momentul 2020)

Idee de proiect

Bugetul estimativ
Sursele potențiale de finanțare

100.000 Euro
PNRR
Bugetul de stat
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Prioritar nr. 4
Titlul proiectului

Dotarea unităților de învățământ din comuna
Unirea

Obiectivul specific din Strategie în
care se încadrează

Obiectivul specific nr. 1: Accesul facil la oportunități
de ocupare și servicii, pentru satisfacerea nevoilor
de bază ale cetățenilor

Prioritatea de investiții din
Strategie în care se încadrează

Prioritatea 1.1. Investiții în educație și capital uman
pentru adaptarea la transformările de pe piața
muncii

Beneficiarul proiectului

UAT Comuna Unirea, în parteneriat cu ISJ Alba

Scurta descriere a activităților
propuse prin proiect

Proiectul prevede dotarea sălilor de clasă, a
laboratoarelor și cabinetelor școlare cu mobilier,
echipamente de laborator, ecrane inteligente,
laptop-uri și tablete pentru elevi, programe
informatice, echipamente periferice etc.

Stadiul pregătirii proiectului (la
momentul 2020)

Idee de proiect

Bugetul estimativ
Sursele potențiale de finanțare

200.000 Euro
POEO 2021-2027
POR 2021-2027
PNRR
Bugetul de stat
Bugetul local
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Proiectul Prioritar nr. 5
Titlul proiectului

Prevenirea și combaterea absenteismului și a
abandonului la unitățile de învățământ din
comuna Unirea

Obiectivul specific din Strategie în
care se încadrează

Obiectivul specific nr. 1: Accesul facil la oportunități
de ocupare și servicii, pentru satisfacerea nevoilor
de bază ale cetățenilor

Prioritatea de investiții din
Strategie în care se încadrează

Prioritatea 1.1. Investiții în educație și capital uman
pentru adaptarea la transformările de pe piața
muncii

Beneficiarul proiectului
Scurta descriere a activităților
propuse prin proiect

UAT Comuna Unirea, în parteneriat cu ISJ Alba
Proiectul prevede mai multe activități facilitarea
accesului și participării la învățământul primar și
școlar al copiilor și elevilor din comună care sunt
expuși riscului de abandon/părăsire timpurie a
școlii. Acesta ar putea include următoarele tipuri de
măsuri:
-

-

-

-

Învățare asistată de educator și cadru
didactic de sprijin pentru preșcolari pe
durata anului școlar, inclusiv elaborarea de
materiale didactice și de învățare adaptate
pentru preșcolari cu dificultăți de învățare;
Derularea unui program de tip grădinița de
vară pe durata vacanței, pe bază de
curriculum adaptat, pentru pregătirea
debutului școlar;
Organizarea de activități extrașcolare pe
durata vacanțelor (recreere, socializare,
petrecere a timpului liber) pentru elevi și
preșcolari;
Activități de educație remedială pe durata
anului școlar pentru elevii din ciclul primar
și gimnazial cu performanțe școlare reduse
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-

-

-

-

-

-

Stadiul pregătirii proiectului (la
momentul 2020)
Bugetul estimativ
Sursele potențiale de finanțare

și în risc de abandon, în cadrul unui program
de tip After-school;
Oferirea de servicii de orientare școlară și
profesională, respectiv de asistență
educațională pentru elevi, inclusiv cu
implicarea părinților;
Organizarea unui program de tip școală de
vară pentru consolidarea cunoștințelor
elevilor, în special pentru pregătirea
Evaluării Naționale;
Consiliere psihologică și socială pentru
părinți, acordarea de sprijin financiar celor
cu venituri reduse, întâlniri între părinți și
cadrele didactice, activități de tip educație
parentală;
Formarea cadrelor didactice pentru
dobândirea
competențelor
necesare
implementării proiectului;
Amenajarea spațiilor necesare pentru
activitățile din proiect, preferabil prin
reabilitarea, reconversia și dotarea unui
spațiu existent;
Derularea de campanii locale de
conștientizare pentru prevenirea și
reducerea abandonului școlar.

Idee de proiect

500.000 Euro
POEO 2021-2027
PNRR
Bugetul de stat
Bugetul local
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Proiectul Prioritar nr. 6
Titlul proiectului

Dotarea Dispensarului Uman (cabinetelor de
medicină de familie) din comuna Unirea

Obiectivul specific din Strategie în
care se încadrează

Obiectivul specific nr. 1: Accesul facil la oportunități
de ocupare și servicii, pentru satisfacerea nevoilor
de bază ale cetățenilor

Prioritatea de investiții din
Strategie în care se încadrează

Prioritatea 1.2. Investiții în sănătate pentru
creșterea speranței de viață sănătoase a cetățenilor

Beneficiarul proiectului

UAT Comuna Unirea

Scurta descriere a activităților
propuse prin proiect

Proiectul prevede dotarea dispensarului uman din
satul Unirea cu mobilier specific, instrumentar,
ecograf, EKG, echipamente de laborator etc.

Stadiul pregătirii proiectului (la
momentul 2020)

Idee de proiect

Bugetul estimativ
Sursele potențiale de finanțare

100.000 Euro
PO Sănătate 2021-2027
PNRR
Bugetul local
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Proiectul Prioritar nr. 7
Titlul proiectului

Înființare rețea de distribuție a gazelor naturale
în satele Ciugudu de Sus și Ciugudu de Jos

Obiectivul specific din Strategie în
care se încadrează

Obiectivul specific nr. 2: Acces facil la locuire de
calitate și servicii de utilități publice de bază

Prioritatea de investiții din
Strategie în care se încadrează

Prioritatea 2.2. Investiții în infrastructura de
alimentare cu energie electrică, gaze naturale și de
iluminat public stradal

Beneficiarul proiectului

UAT Comuna Unirea

Scurta descriere a activităților
propuse prin proiect

Proiectul prevede extinderea rețelei de gaze
naturale pe o lungime de circa 10 km pentru a
deservi satele Ciugudu de Sus și Ciugudu de Jos,
inclusiv branșamente, stație de reglare și măsură
etc.

Stadiul pregătirii proiectului (la
momentul 2020)

Idee de proiect

Bugetul estimativ

1.000.000 Euro

Sursele potențiale de finanțare

Fonduri europene nerambursabile
perioadei de programare 2021-2027

aferente

Bugetul de stat
Bugetul local
PPP
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Proiectul Prioritar nr. 8
Titlul proiectului

Modernizarea și reabilitarea sistemului de
iluminat public din comuna Unirea

Obiectivul specific din Strategie în
care se încadrează

Obiectivul specific nr. 2: Acces facil la locuire de
calitate și servicii de utilități publice de bază.

Prioritatea de investiții din
Strategie în care se încadrează

Prioritatea 2.2. Investiții în infrastructura de
alimentare cu energie electrică, gaze naturale și de
iluminat public stradal

Beneficiarul proiectului

UAT Comuna Unirea

Scurta descriere a activităților
propuse prin proiect

Proiectul vizează lucrări de înlocuire a corpurilor de
iluminat existente cu unele eficiente energetic,
bazate pe tehnologia LED.

Stadiul pregătirii proiectului (la
momentul 2020)

DALI, Cerere de finanțare

Bugetul estimativ
Sursele potențiale de finanțare

100.000 Euro
Bugetul de stat (AFM)
Bugetul local
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Proiectul Prioritar nr. 9
Titlul proiectului

Reabilitarea termică a clădirilor
neutilizate/subutilizate din proprietatea comunei
Unirea în vederea găzduirii de noi servicii de
interes public

Obiectivul specific din Strategie în
care se încadrează

Obiectivul specific nr. 2: Acces facil la locuire de
calitate și servicii de utilități publice de bază.

Prioritatea de investiții din
Strategie în care se încadrează

Prioritatea 2.3. Investiții în creșterea rezilienței și a
eficienței energetice a fondului construit

Beneficiarul proiectului

UAT Comuna Unirea

Scurta descriere a activităților
propuse prin proiect

Proiectul are în vedere reabilitarea termică, inclusiv
consolidare, înlocuire instalații, sisteme de
încălzire, dotarea cu panouri solare etc. a unor
clădiri din proprietatea comunei (de ex. școli închise
sau care urmează să fie închise din cauza numărului
mic de elevi) pentru a găzdui noi activități
comunitare (de ex. centre de zi pentru copii și
vârstnici, puncte sanitare etc.). Se are în vedere
reabilitarea a două astfel de clădiri

Stadiul pregătirii proiectului (la
momentul 2020)

Idee de proiect

Bugetul estimativ
Sursele potențiale de finanțare

1.000.000
POR 2021-2027
PNRR
Bugetul local
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Proiectul Prioritar nr. 10
Titlul proiectului

Construcția de locuințe publice în comuna Unirea

Obiectivul specific din Strategie în
care se încadrează

Obiectivul specific nr. 2: Acces facil la locuire de
calitate și servicii de utilități publice de bază.

Prioritatea de investiții din
Strategie în care se încadrează

Prioritatea 2.4. Îmbunătățirea condițiilor de locuire
pentru persoanele marginalizare și defavorizate

Beneficiarul proiectului

UAT Comuna Unirea

Scurta descriere a activităților
propuse prin proiect

Proiectul prevede construcția unui imobil de
locuințe publice, care să poată fi utilizate cu
destinația de locuințe sociale, de necesitate sau de
serviciu. Primăria va asigura terenul, precum,
amenajarea accesului, a zonei adiacente și utilitățile
aferente imobilului.

Stadiul pregătirii proiectului (la
momentul 2020)

Idee de proiect

Bugetul estimativ
Sursele potențiale de finanțare

1.000.000
Bugetul de stat (MLPDA)
PNRR
Bugetul local
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Proiectul Prioritar nr. 11
Titlul proiectului

Modernizare străzi în satele Ciugudu de Sus și
Ciugudu de Jos

Obiectivul specific din Strategie în
care se încadrează

Obiectivul Specific nr. 3. Accesul facil la
oportunități, piețe și zone care dispun de servicii ce
nu pot fi dezvoltate la nivel local, cu accent pe
mobilitatea durabilă

Prioritatea de investiții din
Strategie în care se încadrează

Prioritatea 3.1. Investiții în infrastructura și
serviciile de transport de interes local

Beneficiarul proiectului

UAT Comuna Unirea

Scurta descriere a activităților
propuse prin proiect

Proiectul prevede modernizarea străzilor din satele
Ciugudu de Sus și Ciugudu de Jos, pe o lungime de
circa 5 km, inclusiv lucrări de consolidare, marcare,
semnalizare etc.

Stadiul pregătirii proiectului (la
momentul 2020)

Idee de proiect

Bugetul estimativ

1.000.000 Euro

Sursele potențiale de finanțare

PNS 2021-2027
Bugetul de stat (CNI)
Bugetul local
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Proiectul Prioritar nr. 12
Titlul proiectului

Amenajare trotuare, rigole și accese în comuna
Unirea

Obiectivul specific din Strategie în
care se încadrează

Obiectivul Specific nr. 3. Accesul facil la
oportunități, piețe și zone care dispun de servicii ce
nu pot fi dezvoltate la nivel local, cu accent pe
mobilitatea durabilă

Prioritatea de investiții din
Strategie în care se încadrează

Prioritatea 3.1. Investiții în infrastructura și
serviciile de transport de interes local

Beneficiarul proiectului

UAT Comuna Unirea

Scurta descriere a activităților
propuse prin proiect

Proiectul prevede amenajarea de trotuare, accese
la proprietăți și rigole de scurgere a apelor pluviale
pe o lungime de circa 15 km în toate satele
componente ale comunei

Stadiul pregătirii proiectului (la
momentul 2020)

Idee de proiect

Bugetul estimativ

1.500.000 Euro

Sursele potențiale de finanțare

PNS 2021-2027
Bugetul de stat (CNI)
Bugetul local
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Proiect prioritar nr. 13
Titlul proiectului

Prevenirea abandonului școlar în comuna Unirea

Obiectivul specific din Strategie în
care se încadrează

Obiectivul Specific nr. 3. Accesul facil la
oportunități, piețe și zone care dispun de servicii ce
nu pot fi dezvoltate la nivel local, cu accent pe
mobilitatea durabilă

Prioritatea de investiții din
Strategie în care se încadrează

Prioritatea 3.1. Investiții în infrastructura și
serviciile de transport de interes local

Beneficiarul proiectului

UAT Comuna Unirea

Scurta descriere a activităților
propuse prin proiect

Proiectul prevede amenajarea a circa 10 km de
piste pentru biciclete care să asigure deplasarea
cetățenilor în interiorul comunei, dar și către
localitățile învecinate, inclusiv parcări pentru
acestea, podețe etc.

Stadiul pregătirii proiectului (la
momentul 2020)

Idee de proiect

Bugetul estimativ
Sursele potențiale de finanțare

500.000 Euro
PNRR
Bugetul de stat
Bugetul local
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Proiect prioritar nr. 14
Titlul proiectului

Informatizarea Primăriei Comunei Unirea și
dezvoltarea de servicii publice electronice

Obiectivul specific din Strategie în
care se încadrează

O.S.4. O administrație locală performantă în
gestionarea problemelor de dezvoltare ale
comunei, transparentă, cu personal calificat și care
să facă serviciile publice cât mai ușor accesibile

Prioritatea de investiții din
Strategie în care se încadrează

Prioritatea 4.1.
Transformarea digitală a
administrației locale și a relației acesteia cu
cetățenii și mediul de afaceri local

Beneficiarul proiectului

UAT Comuna Unirea, în colaborare cu CJ Alba și alte
instituții

Scurta descriere a activităților
propuse prin proiect

Proiectul prevede informatizarea Primăriei
Comunei Unirea, prin realizarea de achiziții de
echipamente (stații de lucru, laptop-uri,
multifuncționale, camere de supraveghere etc.) și
programe
informatice
care
să
permită
îmbunătățirea activității (de ex. arhivarea și
semnătura electronică). Concomitent se vor
dezvolta și noi servicii online pentru cetățeni și
mediul de afaceri (reconceptualizare și actualizare
permanentă site WEB, încărcare și descărcare
documente, depunere și monitorizare cereri, plată
online taxe și impozite locale, programare
audiențe, sesizări etc.).

Stadiul pregătirii proiectului (la
momentul 2020)

Idee de proiect

Bugetul estimativ
Sursele potențiale de finanțare

300.000 Euro
PNRR
Bugetul de stat
Bugetul local
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Proiect prioritar nr. 15
Titlul proiectului

Dotarea serviciilor publice din subordinea
Primăriei Comunei Unirea pentru lucrări edilitare
și managementul situațiilor de urgență

Obiectivul specific din Strategie în
care se încadrează

O.S.4. O administrație locală performantă în
gestionarea problemelor de dezvoltare ale
comunei, transparentă, cu personal calificat și care
să facă serviciile publice cât mai ușor accesibile

Prioritatea de investiții din
Strategie în care se încadrează

Prioritatea 4.3. Investiții în dotarea serviciilor
publice gestionate de Primărie

Beneficiarul proiectului

UAT Comuna Unirea

Scurta descriere a activităților
propuse prin proiect

Proiectul prevede continuarea acțiunilor de dotare
a Primăriei cu utilaje, echipamente, materiale,
consumabile etc. pentru executarea de lucrări
publice (de ex. întreținere drumuri, spații verzi,
salubrizare, deszăpezire, dezinsecție etc.) și
intervenția în situații de urgență (inclusiv dotarea
cu o autospecială de capacitate redusă pentru
incendii, pompe, generatoare, bărci, module de
prim ajutor etc.)

Stadiul pregătirii proiectului (la
momentul 2020)

Idee de proiect

Bugetul estimativ
Sursele potențiale de finanțare

200.000 Euro
PNS 2021-2027
Bugetul de stat
Bugetul local
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Proiect prioritar nr. 16
Titlul proiectului

Amenajarea și modernizarea de spații verzi și
locuri de joacă în comuna Unirea

Obiectivul specific din Strategie în
care se încadrează

Obiectivul Specific nr. 5. Creșterea calității vieții
locuitorilor comunei

Prioritatea de investiții din
Strategie în care se încadrează

Prioritatea 5.1. Dezvoltarea infrastructurii verzialbastre pentru petrecerea timpului liber și
prevenirea riscurilor

Beneficiarul proiectului

UAT Comuna Unirea

Scurta descriere a activităților
propuse prin proiect

Proiectul prevede modernizarea spațiilor verzi
existente în satul Unirea (I și II), respectiv
amenajarea a câte unui mini-parc în satele
componente. Acestea vor fi dotate cu mobilier
urban (bănci, mese, foișoare), alei pietonale, zone
plantate, iluminat public, punct de acces wireless
etc.

Stadiul pregătirii proiectului (la
momentul 2020)

Idee de proiect

Bugetul estimativ
Sursele potențiale de finanțare

300.000 Euro
PNS 2021-2027
Bugetul de stat
Bugetul local
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Proiectul Prioritar nr. 17
Titlul proiectului

Amenajarea unei zone de agrement pe malul
râului Mureș

Obiectivul specific din Strategie în
care se încadrează

Obiectivul Specific nr. 5. Creșterea calității vieții
locuitorilor comunei

Prioritatea de investiții din
Strategie în care se încadrează

Prioritatea 5.1. Dezvoltarea infrastructurii verzialbastre pentru petrecerea timpului liber și
prevenirea riscurilor

Beneficiarul proiectului

UAT Comuna Unirea, în parteneriat cu ABA Mureș

Scurta descriere a activităților
propuse prin proiect

Proiectul prevede amenajarea unei zone de
agrement pe malurile râului Mureș, cu respectarea
reglementărilor privind protecția împotriva
inundațiilor și protecția biodiversității, care să
cuprindă intervenții non-invazive, de exemplu:
plantări de copaci, iarbă, flori, amplasare mobilier
din lemn (mese și bănci), grătare pe lespezi de
piatră, alei permeabile, locuri pentru pescuit,
tiroliană, stâlpi de iluminat cu panou fotovoltaic,
pubele, toaletă ecologică, o mică plajă, iar în
perspectivă și terenuri de sport, zonă de camping
etc. Investiția se poate realiza inclusiv prin
concesionare de teren către un partener privat.

Stadiul pregătirii proiectului (la
momentul 2020)

Idee de proiect

Bugetul estimativ

500.000 Euro

Sursele potențiale de finanțare

Bugetul local
PPP (concesiune)
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Proiectul Prioritar nr. 18
Titlul proiectului

Amenajarea în scopul prevenirii inundațiilor a
văilor / torenților din comuna Unirea

Obiectivul specific din Strategie în
care se încadrează

Obiectivul Specific nr. 5. Creșterea calității vieții
locuitorilor comunei

Prioritatea de investiții din
Strategie în care se încadrează

Prioritatea 5.1. Dezvoltarea infrastructurii verzialbastre pentru petrecerea timpului liber și
prevenirea riscurilor

Beneficiarul proiectului

UAT Comuna Unirea

Scurta descriere a activităților
propuse prin proiect

Proiectul prevede executarea lucrărilor de
amenajare, decolmatare și igienizare a cursurilor de
apă secundare de pe teritoriul comunei în vederea
prevenirii riscului de producere a inundațiilor.

Stadiul pregătirii proiectului (la
momentul 2020)

Idee de proiect

Bugetul estimativ
Sursele potențiale de finanțare

300.000 Euro
Bugetul de stat (Apele Române, ANIF)
Bugetul local
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III.2. PAȘII NECESARI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR PRIORITARE

În vederea implementării proiectelor prioritare, dar și a altor măsuri cuprinse în Strategia de
Dezvoltare Locală a Comunei Unirea pentru perioada 2021-2027, recomandăm parcurgerea
următorilor pași – pe termen scurt, mediu și lung:
Acţiuni de întreprins pe termen scurt (2021-2022)

Acţiuni

Responsabili

Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală în Primăria Unirea
cadrul Consiliului Local, prin adoptarea de
Consiliul Local
hotărâri în acest sens
Consultant
Finalizarea, avizarea și aprobarea PUG și a RLU

Primăria Unirea
Consiliul Local
Consultant

Formalizarea / operaționalizarea parteneriatelor Primăria Unirea
necesare pentru implementarea proiectelor
GAL
cuprinse în lista prioritară de proiecte (de ex. în
domeniul economic, educațional)
ADI-uri
ONG-uri partenere
Finalizarea investițiilor în curs sau cu un stadiu Primăria Unirea
avansat de maturitate (de ex. finalizare și punere
Consultanți
în funcțiune rețele de apă-canal, modernizare
străzi, construcție și dotare grădiniță etc.)
Contractori
Elaborarea și aprobarea documentaţiilor tehnico- Primăria Unirea
economice (pentru proiectele aflate la stadiu de
Consultanți
idee, respectiv actualizarea celor existente - daca
acestea au expirat sau necesită modificări)
aferente proiectelor prioritare din Strategie
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(identificare
terenuri/clădiri,
pregătire
documente care să ateste regimul juridic al
terenurilor, studii de fezabilitate/DALI, studii de
impact, planuri de afaceri, documentaţii
urbanistice, etc.)
Identificarea, analizarea şi selectarea surselor de Primăria Unirea
finanţare pentru proiectele prioritare din
Consultanți
Strategie. Pregătirea cererilor de finanțare și a
altor documente necesare pentru accesarea
respectivelor surse de finanțare.
Identificarea
şi
informarea
potenţialilor
beneficiari privați (de ex. fermieri și
întreprinzători locali) asupra surselor de
finanţare disponibile pentru aceștia (de ex. PNRR,
GAL, POR etc.)

Primăria Unirea
Autorităţi
de
Management
/
Organisme Intermediare (de ex. AFIR,
ADR Centru)
Instituţia Prefectului Alba

Planificarea multianuală a bugetului având în Primăria Unirea
vedere resursele necesare pentru implementarea
Consiliul Local
proiectelor prioritare şi stabilirea graficului de
derulare/implementare a proiectelor din
Strategia de Dezvoltare Locală
Pregătirea cadrului instituţional şi a resurselor Primăria Unirea
umane pentru implementarea cu succes a
proiectelor prioritare, prin recrutarea de
personal suplimentar, formare profesională a
personalului existent, achiziție de servicii de
consultanță etc.
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Acţiuni de întreprins pe termen mediu (2023-2025)
Acţiuni

Responsabili

Implementarea proiectelor prioritare (realizare Primăria Unirea
achiziţii publice, executare lucrări, etc.), cu
Consultanți
precădere a celor realizate cu fonduri europene și
de la bugetul de stat
Atragerea de investiții private în comună (de ex. Primăria Unirea
concesionarea / închirierea de terenuri,
Consiliul Local
acordarea unor facilități fiscale pentru firmele
care creează un număr mare de locuri de muncă,
asigurarea accesului la infrastructura de
transport și utilități până la limita proprietății
etc.)
Monitorizarea
stadiului
implementării Primăria Unirea
proiectelor din portofoliul de proiecte prioritare
Consultanți

Acţiuni de întreprins pe termen lung (2026-2027)

Acţiuni
Finalizarea implementării proiectelor prioritare

Responsabili
Primăria Unirea
Consultanți

Evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare Primăria Unirea
Locală pentru perioada 2021-2027 și actualizarea
Consiliul Local
acesteia pentru perioada post 2027
Consultanți
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III.3. MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI. COMUNICAREA AFERENTĂ ACESTEIA
Principalele riscuri la adresa implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Unirea
pentru perioada 2021-2027, așa cum au fost acestea definite la momentul elaborării
documentului, sunt:
Risc identificat

Probabilitate
de apariție

Impact
asupra
obiectivelor
Strategiei

Măsuri de atenuare a
riscurilor și de consolidare a
capacității administrației
locale

Demararea cu întârziere a
programelor (de ex. PNS)
și competiția ridicată
între UAT-uri pentru
atragerea de finanțări
externe și
guvernamentale
nerambursabile

Ridicată

Ridicat

Pregătirea din timp și
temeinică a documentațiilor
tehnico-economice aferente
proiectelor prioritare în
vederea maturizării acestora,
mai ales în cazul unor
competiții de proiecte de tip
”primul venit, primul servit”
Monitorizarea permanentă a
tuturor apelurilor de proiecte
din diferite programe,
inclusiv cu sprijinul unui
consultant privat, al GAL-ului
etc.
Contractarea de firme de
consultanță cu experiență și
succes dovedite în atragerea
de fonduri.

Resursele umane, tehnice
și informaționale limitate
ale Primăriei pentru a
pregăti și gestiona
proiectele de investiții
vizate

Ridicată

Mediu

Recrutarea de personal
suplimentar pe posturile
vacante. ( de ex. achiiziții
publice), cu precădere cu
experiență în domeniul
managementului de proiect,
respectiv prin regândirea
organigramei și a modului de
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alocare a sarcinilor pentru
personalul existent.
Formarea personalului
propriu în domeniile-cheie
pentru implementarea
strategiei (de ex.
management de proiect,
urbanism, achiziții publice
etc.).
Achiziționarea de servicii de
consultanță nu doar pentru
pregătirea proiectelor, ci și
pentru managementul
implementării acestora.
Colaborarea permanentă cu
personalul GAL.
Reticența organizațiilor
non-profit și a celor
private în a derula
proiecte în parteneriat cu
autorități locale

Medie

Mediu

Promovarea unei imagini
favorabile a comunei și a
administrației locale (de ex.
prin intermediul unui site
WEB, a Social Media, a
interviurilor în mass-media
etc.)
Contactarea ONG-urilor cu
experiență în diferite
domenii (de ex. servicii
sociale pentru romi, copii sau
cultură) în alte UAT-uri din
județ sau regiune pentru a
încheia parteneriate cu
administrația locală.
Implementarea unui pachet
de măsuri pentru atragerea
de investiții private în
comună (de ex. reglementări
PUG/PUZ,
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concesionare/vânzare
terenuri, extinderea rețelelor
publice, acordarea de
facilități fiscale, medierea
recrutării de personal etc.)
Limitări în asigurarea
necesarului de finanțare
de la bugetul local a
proiectelor de investiții,
inclusiv a cofinanțării și a
serviciilor publice

Ridicată

Ridicat

Creșterea gradului de
colectare a taxelor și
impozitelor locale
Eficientizarea exploatării
economice a activelor
imobiliare de care dispune
comuna (vânzare,
concesiune, închiriere
imobile)
Colaborarea permanentă cu
CJ Alba în vederea atragerii
de sume suplimentare
alocate proiectelor locale
Compensarea veniturilor
proprii scăzute prin atragerea
de fonduri europene și
guvernamentale disponibile
în diferite programe.
Sollcitarea și utilizarea
prefinanțărilor / avansurilor
de la finanțatori
Promovarea comunei ca
destinație de investiții și
turism pentru creșterea bazei
de impozitare locale.
Eficientizarea modului de
cheltuire a bugetului local (de
ex. reducerea costurilor cu
energia prin lucrări de
eficientizare, realizarea de
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lucrări edilitare în regie
proprie, analiza atentă a
modului de acordare a
prestațiilor sociale etc.)
Dificultăți în
implementarea
proiectelor generate de
procedurile anevoioase
de achiziție publică

Ridicată

Mediu

Achiziționarea de servicii de
consultanță pentru
pregătirea temelor de
proiectare, a caietelor de
sarcini, a documentațiilor de
atribuire și a modelelor de
contracte pentru a preveni
contestațiile și eventualele
litigii
Schimbul de bune practici cu
UAT-uri care au implementat
contracte similare.
Gestionarea atentă a
excedentului / deficitului
secțiunii de dezvoltare a
bugetului local

Pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală au fost organizate interviuri (inclusiv
telefonice, pe durata pandemiei) cu Primarul și personalul de execuție din cadrul Primăriei
Unirea, care au vizat colectarea de informații/date, precum și propuneri de proiecte, dar și cu
alți actori locali interesați de acest demers (în paralel cu procesul de consultare aferent
actualizării Planului Urbanistic General). De asemenea, au fost trimise adrese scrise pentru
colectarea unor informații similare. Varianta de lucru a strategiei a fost transmisă de către
aparatul Primarului către consilierii locali, înaintea supunerii spre aprobare a acesteia și a fost
disponibilă în format fizic și electronic la sediul Primăriei pentru toți actorii interesați în
vederea consultării, în condițiile legislației în vigoare, astfel încât să fie colectate
observații/completări, care au fost ulterior integrate de consultant în varianta finală a
documentului.
După aprobare sa în Consiliul Local, recomandăm ca Strategia de Dezvoltare Locală să fie
publicată pe site-ul WEB al Primăriei Unirea și să fie transmisă spre informare GAL MMTMM,
Consiliului Județean și Instituției Prefectului Alba, respectiv ADI-urilor din care comuna face
parte.
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III.4. MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI

Pașii propuși în vederea monitorizării atingerii țintelor asumate prin Strategia de Dezvoltare
Locală a Comunei Unirea sunt:
-

-

La începutul fiecărui an calendaristic, o persoană din aparatul executiv al Primăriei
(desemnată printr-o dispoziție a Primarului), va pregăti un scurt raport de progres al
implementării Strategiei, la care se va anexa valoarea indicatorilor de realizare imediată
aferenți anului precedent. Acesta va fi prezentat conducerii Primăriei, precum și
Consiliului Local, în vederea întreprinderii măsurilor de remediere a diferitelor
obstacole întâmpinate în calea ducerii la îndeplinire a proiectelor prioritare. Primul
astfel de raport va fi prezentat la începutul anului 2022, cu indicatorii aferenți anului
2021;
Raportul de monitorizare prezentat la începutul fiecărui an va avea următoarea
structură minimală:
• Introducere: informații succinte privitoare la perioada acoperită de raportul de
monitorizare, sursele de date utilizate pentru aprecierea progresului în
implementarea Strategiei (de ex. date furnizate de Aparatul de Specialitate, de
personalul GAL, de CJ, de operatorul de salubritate etc.), dificultăţi întâmpinate.
• Descrierea activităţilor desfăşurate în procesul de monitorizare (de ex. colectarea
și centralizarea datelor de la actorii sus-menționați, informări primite de la
consultanți, proiectanți, executanți, finanțatori etc.;
• Analiza riscurilor aferente implementării Strategiei (plecând de la riscurile deja
prezentate în document, la care se pot adăuga altele identificate pe parcursul
implementării);
• Prezentarea proiectelor prioritare care au făcut obiectul procesului de
monitorizare, plecând de la fișele prezentate în Strategie;
• Recomandări de eficientizare a implementării fiecărui proiect prioritar în parte;
• Concluzii finale - o apreciere generală privind progresul înregistrat în
implementarea Strategiei.

La finalul perioadei de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală, adică la sfârșitul anului
2026 sau începutul anului 2027, se va genera un Raport final de monitorizare a implementării
Strategiei, care se va prezenta de asemenea conducerii Primăriei și Consiliului Local, care va
include o analiză a:
•
•
•

gradului de realizare a indicatorilor de rezultat cuprinşi în strategie;
impactului efectiv în termeni de eliminare a punctelor slabe identificate în Analiza
SWOT;
sustenabilităţii rezultatelor obţinute (de ex. asigurarea cheltuielilor de operare și
mentenanță aferente obiectivelor realizate, asigurarea necesarului de resurse umane
pentru funcționarea acestora etc.);
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•
•
•

motivelor care au stat la baza succesului sau insuccesului în implementarea proiectelor
prioritare;
eventualelor riscuri manifestate și neplanificate;
lecţiilor învăţate din implementarea actualei strategii pentru planificarea investițiilor în
perioada următoare (post 2027).

În ceea ce privește actualizarea documentului strategic, lista de proiecte prioritare aferentă
Strategiei poate fi completată / modificată de către Consiliul Local, prin adoptarea unei HCL,
cu condiția ca noile acțiuni / proiecte să fie subscrise viziunii, obiectivului general, obiectivelor
specifice, direcțiilor de acțiune strategică și priorităților de investiții definite pentru intervalul
de timp 2021-2027. Pentru a asigura totuși o coerență în timp a efortului de planificare a
investițiilor și a resurselor locale, recomandăm că astfel de modificări să fie operate doar în
situații de excepție, bine fundamentate: catastrofe naturale (de ex. inundații, alunecări de
teren) care impun noi investiții; modificarea unor documente de reglementare care impun
măsuri locale de aliniere la acestea; apariția de noi oportunități de finanțare guvernamentală
sau europeană etc.
În vederea monitorizării stadiului de implementare a strategiei și a evaluării acesteia,
propunem utilizarea următorilor indicatori de rezultat – utilizați în scop de monitorizare
anuală, la nivel de obiective specifice:
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Indicatorii de rezultat (la nivel de obiectiv specific):

Obiectivul specific

Indicatorul de rezultat

U.M.

Valoarea
țintă
pentru
anul 2027

Sursa de
documentar
e

Obiectivul specific
nr. 1: Accesul facil la
oportunități de
ocupare și servicii,
pentru satisfacerea
nevoilor de bază ale
cetățenilor

Locuri de muncă noucreate în comună în
perioada 2021-2027

Nr.

200

INS

Întreprinderi care au
beneficiat de o formă de
sprijin a autorităților
locale între 2021-2027

Nr.

10

Primărie

Rata de promovabilitate la
Evaluarea Națională

%

80

ISJ Alba

Scăderea numărului de
decese față de anul 2019

%

10

INS

Ponderea locuințelor
branșate la rețeaua de apă
potabilă

%

90

Primărie

Ponderea locuințelor
racordate la rețeaua de
canalizare

%

Ponderea locuințelor
branșate la rețeaua de
gaze naturale

%

90

DELGAZ

Ponderea corpurilor de
iluminat public eficiente
energetic (LED)

%

100

Primărie

Obiectivul specific
nr. 2: Acces facil la
locuire de calitate și
servicii de utilități
publice de bază.

Operator

80

Primărie
Operator
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Obiectivul specific
nr. 3: Accesul facil la
oportunități, piețe
și zone care dispun
de servicii ce nu pot
fi dezvoltate la nivel
local, cu accent pe
mobilitatea durabilă

Obiectivul specific
nr. 4: O
administrație locală
performantă în
gestionarea
problemelor de
dezvoltare ale
comunei,
transparentă, cu
personal calificat și
care să facă
serviciile publice cât
mai ușor accesibile

Ponderea clădirilor
deținute de administrația
locală care au fost
reabilitate termic
(termoizolare, tâmplărie)

%

80

Primărie

Persoane care beneficiază
de o locuință publică

Nr.

30

Primărie

Ponderea străzilor și a
drumurilor comunale
asfaltate

%

90

Primărie

Ponderea străzilor care
dispun de trotuare, rigole
și accese

%

50

Primărie

Gradul de acoperire a
teritoriului comunei cu
servicii 4G

%

100

ANCOM

Număr anual de vizitatori
unici ai site-ului WEB al
Primăriei

Nr.

500

Primărie

Numărul anual de cetățeni
care au utilizat servicii
publice electronice (plăți
online, sesizări, depuneri
documente, programări
etc.)

Nr.

200

Primărie

Ponderea posturilor
vacante din organigrama
Primăriei

%

10

Primărie
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Obiectivul specific
nr. 5: Creșterea
calității vieții
locuitorilor comunei

Ponderea imobilelor
întabulate

%

100

Primărie

Finanțări pentru proiecte
locale publice și private
atrase prin GAL și ADI

Euro

Participanți la consultările
publice organizate între
2021 și 2027

Nr.

1000

Primărie

Suprafața parcurilor și
zonelor de agrement
amenajate existente în
comună

Mp

10000

Primărie

Suprafața nou împădurită
între 2021-2027

Ha

50

Ocolul Silvic

Situri natura 2000 care
beneficiază de planuri de
management

Nr.

2

ANANP

Gospodării afectate de
inundații produse pe
cursurile secundare

Nr.

0

Primărie

Spectatori la evenimente
sportive organizate /
sprijinite de Primărie și CL

Nr.

Participanți la activitățile
culturale organizate /
sprijinite de Primărie și CL

Nr.

OCPI
500.000

GAL
ADI-uri

Primărie

ISU

500

Primărie
OCPI
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