
CAPITOLUL III- ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 
-poziţionare favorabilă  a teritoriului GAL în 
zona vestică  a Romaniei pe rutile principale de 
comunicaţii din vestul ţări; 
- accesibilitate ridicată pe toată suprafaţa 
regiunii; 
- climat propice locuirii și desfășurării 
activitatilor agricole; 
-  fond funciar variat compus din soluri cu 
fertilitate bună şi posibilităţi de exlploatare 
agricolă; 
- există căi de acces rutier pe aproape întreaga 
suprafaţă a teritoriului; 
- teritoriul are acces la calea ferată; 
- există infrastructura educaţională la nivelul 
întregului teritoriu; 
-există infrastructură de siguranţă-fiecare 
comună deţine câte un post de poliţie.  
- există spaţiu suficient la nivelul întregului 
teritoriu pentru extinderea suprafeţei locuibile 
și/sau construibile pentru construcţiile private 
și/sau publice; 
- există spaţiu suficient în domeniul public al 
comunelor pentru a amenaja zone de agrenent 
și parcuri, spaţii verzi și de recreere; 
- există pe cea mai mare parte a teritoriului 
sisteme de iluminat public;  
- există resurse turistice, monumente 
arhitecturale, monumente ale naturii și alte 
zone de interes; 
- Există clădiri ce aparţin domeniului public și 
care pot fi folosite pentru dezvoltarea 
serviciilor publice la nivelul comunităţilor; 
-teritoriu în care se desfășoară activităţi 
economice în toate sectoarele economice; 
- număr agenţilor economici în creștere; 
-există localităţi în care sunt mai dezvoltate 
activităţile industriale și de servici în sectoarele 
de creștere economică (servicii, activităţi 
industriale)- în unele comune a crescut numărul 
de solicitări de emitere a certificatelor de 

 
-din cauza poluării planetare și efectului de seră din 
ultimi ani au aparut fenomene climatice extreme de 
caniculă extinsă și vijeli mari  vara și ierni scurte și 
călduroase iarna;  
- căile de acces rutier și pietonal sunt în cea mai 
mare parte pietruite și neamenajate deloc (de 
pământ)  
- în cele mai multe localităţi nu există trotuare 
amenajate pentru trafic pietonal, populaţia fiind 
nevoită să folosească pentru deplasarea pietonală 
spaţiul carosabil supunându-se anumitor riscuri 
datorită intensificări circulaţiei autoturismelor; 
- în teritoriu există clădiri în domeniul public, aflate 
în stare de degradare. 
- există, în intravilanul localităţilor spaţii publice 
neamenajate ce dau satului un aspect neplăcut, de 
părăsit, neîngrijit; 
- unele construcţi sau amenajări publice au aspect 
neîngrijit și necesită renovare; 
- nu există în toate comunităţile capele pentru 
servici mortuare; 
- Căminele culturale din teritoriu necesită renovare 
și dotare pentru a asigura desfășurarea în bune 
condiţii a activităţilor;  
- în cea mai mare parte a teritoriului sistemele de 
iluminat public necesită reabilitare/îmbunătăţire sau 
extindere; 
- în teritoriu lipsesc bazele sportive amenajate 
pentru practicarea sportului de către tineri; 
- în mare parte din localităţi ce aparţin teritoriului 
lipsesc zonele de promenadă, agrement și locurile 
de joacă pentru copii. 
-O parte din sediile Primăriilor din teritoriu necesită 
modernizare/renovare 
- În teritoriu nu există amenajate centre de formare 
profesionale și/sau de învăţare permanentă. 
- numărul de locuri de muncă locale este redus în 
majoritatea  comunelor; 
- puţini operatori economici în zonă în sectoarele de 
servicii și producţie faţă de necesarul estimat și 



producători; 
- există în zonă multe obiective turistice, 
- există în teritoriu zone cu înalta valoare 
arhitecturală și naturală; 
- există tradiţii locale pot fi valorificate prin 
activităţile economice; 
- în ultimi 5 ani au crescut activităţile 
economice în sectoarele industrie și agricultură 
- teritoriul populat încă din cele mai vechi 
timpuri; 
- Există commune  a căror populaţie a crescut în 
intervalul de timp de la recensământul din 2002 
până la recensământul din 2011; 
- în cea mai mare parte populaţia este educată; 
- număr relativ mic de analfabeţi în comparaţie 
cu alte teritorii din ţară. 
- existenţa instituţilor administraţiei publice 
locale în teritoriu; 
- existenţa unui număr suficient de instituţi de 
învăţămţnt la nivelul teritoriului; 
- existenţa unui cămin de bătrâni în regiune; 
- în teritoriu există organizate la nivelul 
unităţilor sadministrativ-teritoriale servicii de 
intervenţie pentru situaţi de Urgenţă 
 
 

concentrarea celor existenţi doar în anumite zone; 
- sunt foarte puţini  folosesc în producţie și servicii, 
materiale și resurse locale; 
- În ultimi 5 ani a scăzut numărul de operatori 
economici din sectorul de turism;  
- mediul asociativ este slab reprezentat în regiune în 
toate ramurile economice; 
- dotarea tehnică adecvată a micilor ferme agricole. 
Aceasta este scăzută afectând competitivitatea 
produselor locale comparabil cu cele externe sau 
produse în altă regiune; 
- Micile ferme nu dispun de spaţii pentru stocarea 
producţiei; 
- potenţialul turistic este slab valorificat pe toată 
suprafaţa teritoriului fiind în regres în ultimii ani; 
- în unele commune a crescut numărul cererilor 
pentru emitere a certificatelor de producător; 
- Infrastructură  puţin dezvoltată pentru susţinerea 
transferului de cunoștinţe în mediul rural; 
- nu există reţele de   dezvoltare rurală pentru 
dobândirea de cunoștinţe și deprinderi; 
- producătorii agricoli sunt în general neorganizaţi; 
-în unele zone infrastructura precară impiedică 
dezvoltarea activităţilor economice. 
- populaţia totală a teritoriului a scăzut în intervalul 
de timp de la recensământul din anul 2002 și până în 
anul 2011; 
- populaţie din ce în ce mai redusă din cauza 
migraţiei tinerilor spre  zonele dezvoltate; 
- există sate care se depopulează rapid; 
- tendinţa de îmbătrânire demografică din cauza 
migraţiei tinerilor spre zonele dezvoltate economic; 
- slaba implicare a cetăţenilor din teritoriu în 
dezvoltarea comunităţii; 
- spaţiile de care dispun instituţiile publice sunt 
inadecvate în multe dintre UAT-urile din 
micoregiune; 
- numărul de investiţi publice derulate în ultimi ani a 
scăzut;  
-dotările cu tehnică de calcul și aparatură specifică 
de care dispun unităţile administrativ-teritoriale 
sunt depășite în multe cazuri și nu mai fac faţă 
nevoilor de muncă; 
- serviciile de intervenţie pentru situaţi de urgenţă 



sunt slab dotate  pentru a face faţă situaţilor 
speciale; 
-  capacitate redusă de furnizare de servicii sociale 
la nivelul unităţilor administrative-teritoriale pentru 
persoanele/familiile aflate în dificultate; 
- În teritoriu o mare parte dintre locuitori  se 
regăsesc în diferite situaţii de vulnerabilitate/ 
dificultate – cel puţin  2800 de persoane;  
 - număr foarte redus de  centre comparativ cu  
nevoile grupurilor vulnerabile (există un singur 
cămin de bătrâni); 
- nu există niciun serviciu social acreditat să 
furnizeze servicii pentru familiile/persoanele  în 
dificultate inclusiv pentru familiile de rromi,; 
- În zonele  din teritoriu mediul rural nu există 
staţiide ambulanţă  iar accesul la servicile de 
ambulanţă se face mai dificil (într-un interval de 
timp mai lung)  pentru asigurarea deplasării 
persoanelor către unităţile spitalicești sau centre  de 
evaluare a persoanelor cu handicap mediu; 
- grad redus de coeziune socială generat  de lipsa  
servicii pentru integrarea/reintegrarea socială 

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI 
 
- folosirea fondurilor europene pentru 
asigurarea unui acces facilîn zonele importante 
din regiune; 
- măsurile de infrastructură ce pot fi finanţate 
prin PNDR 2014-2020 pentru înfrumuseţarea 
satelor; 
- programul LEADER pentru rezolvarea 
problemelor de infrastructură la scară mica; 
- posibilitatea accesări de fonduri europene 
pentru renovarea clădirilor publice; 
- creșterea numărului de agenţi economici prin 
susţinerea investiţiilor prin programele de 
dezvoltare PNDR 2014-2020 și LEADER – cu 
stimularea înfiinţării de noi locuri de muncă;  
- Dotarea și modernizarea fermelor mici 
producători agricoli și crearea de locuri de 
muncă; 
-razolvarea problemei infrastructuri poate 
relansa turismul. 

 
- deprecierea condiţiilor de locuit în aşezările rurale 
cu acces rutier mai puţin dezvoltat; 
-scăderea investiţilor publice datorată scăderii 
bugetelor unităţilor administrative locale; 
- menţinerea agriculturii în sfera subsistenţei cu 
dotări precare ale fermierilor; 
- turism în regres datorită infrastructurii modeste şi 
nedezvoltate; 
- Demararea cu întârziere a programelor de 
finanţare alocate prin LEADER 
- concurenţa puternică din partea importurilor 
ieftine de produse agricole; 
- prin scaderea în actualul ritm al populaţiei regiunii 
ar putea apărea tot mai multe așezări părăsite și 
areale de sărăcire demografică; 
- deprecierea condiţiilor de locuit în aşezările rurale 
cu acces rutier mai puţin dezvoltat; 
- o administraţie locală slab dotată; 
- mediul legislativ într-o continua schimbare; 



- prin investiţile naţionale în infrastructura de 
transport poate creste atractivitatea regiunii și 
venirea de noi locuitori în zonă; 
-investiţile private efectuate în teritoriu cu 
fonduri europene (inclusive LEADER) cu 
generarea de locuri de muncă vor determina 
tinerii să rămân în teritoriu. 
-diversitatea de  unităţi de asistenţă socială 
care pot fi înfiinţate și acreditate; 
- Programul Operaţional Capital Uman  2014-
2020; 
-pachetul guvernamental de măsuri de 
incluziune socială și combatere a sărăciei 
 

- numărul mic de posturi în administraţia publică 
locală  aferent serviciilor sociale; 
 - creșterea numărului de locuitori cu nivel de 
educaţie scăzut (învăţământ incomplet și analfabeţi) 
 

 


