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Întâlnirii Grupului Local pentru actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei 

Bunești 2021-2027 

Data: 27.07.2021 

Localizare: Primăria Comunei Bunești  

Participanți: 
- Gărgărici Dumitru, viceprimar - Primăria comunei Bunești  
- Suciu Camelia, director - Școala gimnazială din comuna Bunești 
- Fernolend Carolina, președinte - Mihai Eminescu Trust 
- Radu Cristian, consilier local - CL Bunești 
- Mezei Gabriela, dedic de familie - SC Mezei Medica SRL  
- Pușcaș Dorin, Primăria comunei Bunești  

- Bena Maria, consilier local - CL Bunești, antreprenor  
- Iorgulescu Vasile, consilier local - CL Bunești, antreprenor 
- Chiș Ioan, consilier local - CL Bunești  

 
Moderatori ADDJB 

- Gliga Luciana, director executiv, ADDJB 
- Inga Cojocaru, agent de dezvoltare, ADDJB 
- Igor Cojocaru, agent de dezvoltare, ADDJB 

 

Scopul întâlnirii: Identificarea problemelor ți necesităților locale de dezvoltare  

Agenda întâlnirii: 
- Prezentarea scopului întâlnirii Grupului local 
- Prezentarea metodologiei de revizuire a SDL Bunești 
- Prezentarea generală a  situație socio-economice din localitate 
- Identificarea problemelor și necesităților locale 
- Stabilirea viziunii de dezvoltare 
 

Subiecte discutate/concluzii 

- Identificarea problemelor și necesităților locale 
 

1. Necesitatea transportului public rutier de călători pentru asigurarea mobilității populației în 
interiorul comunei – între satele comunei Bunești, precum și spre localitățile din județ/țară. 
Există un contract cu un operator încheiat de CJ , dar acesta nu efectuează respectivele curse. 
În prezent este asigurat numai transportul elevilor din localitățile aparținătoare de școala 
gimnazială din Bunești.    
 

2. Migrația forței de muncă din comuna Bunești pentru munci sezoniere în special spre vestul 
Europei. 
- Se propune organizarea campaniilor de conștientizare pentru populația din comună privind 
beneficiile angajării în companiile/firmele din comună sau vecinătate: asigurare medicală, 
venit stabil pe parcursul anului, familia alături, bonuri de masă, alte facilități.   
- Se propune accesarea de fonduri europene pentru diverse strategii de finanțare a 
antreprenorilor ce asigură locuri muncă pentru persoanele revenite de la munca din 
străinătate pentru a se angaja la întreprinderile din comună.  
O soluție ar putea fi antreprenoriatul social, care în  prezent nu este prea atractiv pentru 
antreprenori din cauza birocrației excesive, fricii și condiționării care se impune prin legislatie 
etc. 
 



3. Lipsa forței de muncă calificate în special în sectorul agricol, una din cauze poate fi pierderea 
valorii statutului de agricultor-țăran, profesie neatractivă pentru tineri.  
- O soluție ar fi orientarea profesională a elevilor absolvenți din comună să îmbrățișeze o 
meserie în domeniul agriculturii. 
 

4. Este necesară asocierea agricultorilor din comună, în acest moment în comună sunt 2 
asociații de producători agricoli (la Viscri și Criț).  
- Acest proces ar asigura accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea sectorului agricol, 
retehnologizarea proceselor, dezvoltarea unor noi capacități de producție/procesare/ 
comercializare etc. 
 

5. Prevenirea îmbolnăvirilor în rândul populației comunei Bunești ar trebui să devină o 
prioritate pentru următoarea Strategie locală.  
Sunt necesare programe de prevenție împotriva hepatitelor, malnutriției la copii și prevenirii 
sarcinilor pretimpurii (în rândul preadolescentelor și adolescentelor), în contextul creșterii 
rapide a populației de etnie rromă în comună.   
- Unele din soluții ar fi dotarea cu echipamente medicale a cabinetului medical (în limitele 
prevederilor legale ce țin de UAT), implicarea în programe/proiecte/ campanii de screening 
pentru identificarea hepatitelor și altor boli. Organizarea programelor de prevenție în școli 
pentru promovarea modului sănătos de viață, igiena corporală, educație sexuală etc.   
 

6. Îmbunătățirea calității serviciului de educație și învățământ, o propunere pentru 
următoarea perioadă de planificare strategică.  
Rata abandonului școlar în comuna Bunești este mai ridicată (6,5%) decât media pe județ 
(3,3%). Potrivit informațiilor  expuse de către directoarea Școlii Gimnaziale Bunești, abandonul 
școlar se înregistrează cu preponderentă în rândul elevelor claselor VII-VIII de etnie rromă, 
care devin mame la 13-14 ani și nu mai pot frecventa școala. 
- O soluție ar fi continuarea programului ”A doua șansă”, în paralel cu dezvoltarea proiectelor 
educative, creative și de învățare orientate elevilor de etnie rromă.  
 

7. Fluctuația și navetismul cadrelor didactice constituie încă problemă pentru procesul de 
educație în învățământul primar și gimnazial din localitate, care generează rezultate slabe la 
învățătură a elevilor și la evaluarea națională a elevilor din clasa a VIII-a.  
- O soluție ar fi organizarea programului de ”After School” pentru toți elevii din comună, 
inclusiv în perioada de vară, cu implicarea și motivarea cadrelor didactice din localitate. 
Dezvoltarea altor proiecte pentru dezvoltarea și modernizarea proceselor educative.  
- O măsură ar fi identificare de metode de atragere a cadrelor didactice de a se stabili cu 
domiciliul în comună. 
 

8. Având în vedere proporția ridicată a populației de etnie rromă din localitate sunt necesare 
măsuri de asistență socială, reieșind următoarele nevoi identificate: educație, sănătate, 
condiții de trai, locuri de muncă etc. În localitate activează doar un mediator școlar, iar la 
nivelul primăriei există doar un angajat în cadrul serviciului de asistență socială. 
- O soluție ar fi dezvoltarea ideilor de proiecte pentru accesarea fondurilor ce ar contribui la 
ameliorarea condițiilor de trai și integrare socială al rromilor din comuna Bunești.  


