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CAPITOLUL III. ANALIZA SWOT 
 
TERITORIUL  
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- Peisaj mirific, aer curat, calitatea mediului 

relativ bună, climat temperat pe timp de 
vară 

- Zona dispune de o bogată reţea de ape 
curgătoare 

- Bogăţia de ape minerale și a emanaţiilor 
mofetice 

- Biodiversitate de excepţie 
- Fond cinegetic şi forestier bogat 
- Cultură caracteristică, varietate bogată, 

existenţa unui mod de viaţă tradiţional şi 
aproape de natură, completat cu 
moştenirea construită din mediul rural, 
elementele structurii satelor tradiţionale 
existente 

- Existenţa unui centru natural de dezvoltare 
(centru-periferie) 

- Pășuni naturale de înaltă calitate 
- Potenţial ridicat pentru creşterea 

animalelor 
- Potenţial ridicat pentru cultivarea 

cartofilor 
- Numărul mare de gospodării de subzistenţă 

sau semi-subzistenţă (elementul social și de 
mediu al competitivităţii) 

- Slabă conştiinciozitate faţă de natură, 
indiferenţă (Situri Natura 2000) 

- Răni ale peisajului (depozite de gunoi, ape 
menajere, cariere de piatră de suprafaţă), 
invazia exemplelor, a soluţiilor și a 
materialelor de construcţii străine 

- Exploatare excesivă a fondului forestier  
- Distrugerea imaginii satului tradiţional 

(disciplină urbanistică slăbită), lipsa 
culturii de întreţinere, indiferenţă faţă de 
ruină, sau distrugere 

- Distrugerea în timp a monumentelor, a 
satului tradiţional, a arhitecturii 
tradiţionale 

- Desfiinţarea structurii satelor (limitele 
satelor dispar), reducerea spaţiilor verzi 

- Tradiţia şi mediul nu sunt respectate 
suficient nici la construirea de case noi, nici 
la renovarea celor vechi 

- Deficienţe în infrastructura de bază, starea 
neglijată a spaţiilor publice, precum și la 
serviciile locale de bază 

- Lipsa inventarului despre valorile culturale 
și naturale ale localităţilor 

- Proprietate asupra terenurilor deţinută de 
populaţia în vârstă 

OPORTUNITĂŢI RISCURI 
- Răspândirea modului de viaţă sănătos 
- Creşterea cererii faţă de alimentele 

sănătoase şi de calitate 
- Posibilităţi de finanţare din partea Uniunii 

Europene (programe de dezvoltare rurală, 
PNDR, SAPS, programe operaţionale – 
POR, POCU,…) 

- Interesul locuitorilor din marile orașe și 
din alte ţări faţă de liniștea și 
autenticitatea spaţiului rural, pentru 
stilul de viaţă tradiţional și alimente 
naturale (slow-food) 

- Cererea crescândă la nivel internaţional 
faţă de peisajele îngrijite, cultura 
tradiţională, moştenirea culturală 

- Reglementări restrictive de mediu şi 
igienă sanitar veterinară 

- Importul fără de critici ale soluţiilor în 
construcţii (materiale folosite, faţade) 

- Imaginea satului devine din ce în ce mai 
puţin atractivă pentru turişti, datorită 
pierderii caracterului tradiţional  

- Criza de energie 
- Zona devine ţinta motocrosiştilor, 

datorită restricţiilor impuse în alte ţări 
- Calamităţile naturale 
- Creșterea riscurilor climatice, care pot 

conduce la lipsa sau insuficienţa stratului 
de zăpadă în sezonul de iarnă; 
temperaturi neobișnuite pentru anumite 
perioade ale anului 
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- Răspândirea intensivă a surselor de 
energie regenerabile (agricultură) 

- Răspândirea modelelor complexe și 
integrate de dezvoltare a imaginii satelor 
și a peisajului 

- Răspândirea unor practici de agricultură 
(intensive) distructive, dăunătoare 
pentru mediu 

 

POPULAŢIA   
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Sate relativ mari şi cu populaţie stabilă 
- Cultură caracteristică aparte, 

multiculturalitate,  
- Identitate locală, gândire integrată la 

nivelul teritoriului 
- Păstrarea moştenirii culturale şi spirituale 

se manifestă ca o necesitate 
- Cunoştinţe legate de meseriile 

tradiţionale precum și de prelucrarea 
materiilor prime locale - a lemnului, a 
cânepii, a lânii, a laptelui 

- Solidaritate comunitară în creştere, se 
arată nevoia îmbunătăţirii competenţei 
pentru organizare, pentru cooperare 

- Deschidere pentru o viaţă sănătoasă 
(sport, produse sănătoase) 

 

- Criza de valori în comunităţi 
- Cunoştinţe precare legate de 

tehnologiile moderne, mai ales în rândul 
populaţiei mai în vârstă 

- Migrarea tinerilor la oraşe sau în 
străinătate 

- Lipsa de spirit antreprenorial, şi a 
modului de trai activ 

- Lipsa spiritului, sau chiar rezistenţa la 
cooperare 

- Lipsa cunoştinţelor şi abilităţilor în 
domeniul organizării, cooperării 

- Inactivitatea și lipsa unei viziuni, a 
motivaţiei duce la dependenţă, 
probleme de adicţie 

- Lipsa disciplinei de muncă a grupurilor 
marginalizate 

- Lipsa soluţiilor eficiente pentru 
problema romilor 

- Concentrarea unităţilor, asociaţiilor 
sportive în orașe 

OPORTUNITĂŢI RISCURI 

- LEADER ca un instrument de comunicare 
- Răspândirea unui mod de gândire pozitiv, 

sănătos 
- Sprijinirea dezvoltării resurselor umane 

prin finanţări Europene 
- Schimbarea direcţiei politicilor de 

dezvoltare economică (schimbarea 
paradigmelor) 

- Răspândirea noilor metode de a învăţa 
(prin exerciţii practice, învăţământ dual) 

- Întărirea cadrului instituţional dedicat 
sprijinirii, organizării și susţinerii 
activităţilor sportive 

- Răspândirea culturii de consumator stil 
comercial (primarea chiciurilor) 

- Accentuarea recesiunii economice poate 
avea repercursiuni grave şi poate cauza 
migrarea masivă a populaţiei 

- Schimbarea raportului etnic 
- Evoluţia crizei mondiale poate duce la 

apariţia migranţilor în zonă 
- Efectul de absorbţie a forţei de muncă 

din partea ţărilor dezvoltate 
- Tensiuni interetnice 
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ACTIVITĂŢI ECONOMICE  
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- Existenţa în zonă a produselor de calitate 

bio 
- Fond forestier și cinegetic semnificativ 
- Fâneţe de munte cosite, fân de calitate 
- Artă populară, moştenire culturală vie 
- Apă minerală, îmbuteliere apă minerală 
- Abundenţă în fructe de pădure, plante 

medicinale 
- Numărul mare de gospodării de subzistenţă 

sau semi-subzistenţă (elementul social și 
de mediu al competitivităţii) 

- Numărul mare de animale de casă 
- Zootehnie tradiţională 
- Branduri și mărci care favorizează 

poziţionarea produselor 
- Existenţa clădirilor (în proprietate publică, 

sau privată) potrivite pentru schimbarea 
funcţiei, inclusiv pentru activităţi 
economice 

- Slabă valorificare a resurselor 
teritoriului, a potenţialului natural, 
cultural, patrimonial 

- Reţea de desfacere pentru produsele 
locale sub potenţial 

- Nivelul scăzut al marketingului 
produselor şi locurilor 

- Lipsa integrării economice, sector de 
procesare insuficient dezvoltat, industria 
de prelucrare precară 

- Numărul de întreprinderi sub media pe 
ţară 

- Lipsa mentalităţii antreprenoriale 
- Lipsa locurilor de muncă, mai ales pentru 

populaţia fără nici o calificare 
- Lipsa de capital 
- Produsele agro-alimentare locale nu apar 

în ofertele de produse din regiune 
- Nivel scăzut al productivităţii la nivelul 

fermelor și al sectorului de procesare 
- Gamă limitată de produse tradiţionale - 

foarte puţine produse recunoscute la 
nivel european 

- Mare fragmentare a sectorului agricol în 
exploataţii mici care nu sunt competitive 
din punct de vedere economic și nu au 
capacitatea necesară (din punct de 
vedere informaţional și financiar) de a se 
dezvolta 

- Număr relativ mic de operatori de turism, 
nivelul calitativ al serviciilor relativ 
scăzut 

- Slaba coordonare a promovării turismului 
- Sezonalitate puternică în turism 
- Lipsa cunoştinţelor profesionale, lacune 

de profesionalism în rândul lucrătorilor 
din turism, abilităţi slabe de comunicare 

- Deficienţe în infrastructura de bază 
- Poluarea vizuală a peisajului 
- Migrarea forţei de muncă tinere în 

străinătate 
- Slabă exploatare a resurselor de energie 

regenerabilă 
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OPORTUNITĂŢI RISCURI 
- Posibilitatea valorificării produselor de 

calitate pe pieţele externe, apariţia 
pieţelor noi, dezvoltarea lanţurilor 
scurte de aprovizionare 

- Sprijin financiar nerambursabil 
- Valorificarea din punct de vedere 

energetic a râurilor şi pârâurilor, 
precum și a plantaţiilor şi a pădurilor  

- Alte posibilităţi de resurse de energie 
regenerabile 

- Apariţia Legii 219/2015 privind 
economia socială (întreprinderile 
sociale) 

- Criza economică (forma de viaţă de 
semi-subzistenţă revine în actualitate) 

- Criza de energie (utilizarea resurselor 
alternative existente) 

- Activităţi economice bazate pe 
materiale, resurse locale (lemn, lână, 
argilă, cânepă) 

- Soluţii economice inovative 
- Programe diversificate de educare a 

adulţilor, a lucrătorilor în turism, etc 
- Interes crescând faţă de ecoturism 

bazat pe cunoaștere și pe conștiinţă de 
consum ecologic 

- Răspândirea conceptului lanţurilor 
scurte, includerea acestora în modul de 
cumpărare conștient 

- Efectul negativ al crizei economice 
persistente (desfiinţarea locurilor de 
muncă) 

- Produsele şi serviciile de duzină, mai 
ieftine vor lua locul celor locale 

- Reglementările naţionale nu 
facilitează suficient valorificarea şi 
comercializarea produselor locale 

- Calamităţile naturale (inundaţii, 
alunecările de teren) periclitează 
agricultura şi turismul 

- Cu apariţia elementelor străine pentru 
peisaj (a turbinelor eoliene mari, 
parcuri de panouri solare, etc),  
caracterul natural al peisajului 
dispare, cu acesta scade potenţialul 
turistic şi biodiversitatea 
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ORGANIZAREA INSTITUŢIONALĂ ȘI SOCIALĂ 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- Număr mare de organizaţii nonprofit mai 

ales în domeniul tineretului şi al păstrării 
tradiţiilor  

- Sistem de ocrotire socială copilului şi de 
îngrijire la domiciliu bine pus la punct 

- Rolul important al bisericilor în domeniul 
socio-cultural, pastoral, respectiv al 
patrimoniului construit 

- Sistemul instituţional al educaţiei 
preşcolare şi şcolare extins 

- Există asociaţii de dezvoltare 
microregională şi intercomunitară 
(inclusiv care se ocupă de mediu) 

- Composesoratele reprezintă o forţă 
financiară în toate localităţile 

- Număr relativ mare de asociaţii de 
fermieri, şi cooperative 

- Multe manifestări, programe și 
festivaluri  mici 

- Însemnate relaţii de înfrăţire şi de 
cooperare internaţională 

- Numărul relativ scăzut al asociaţiilor de 
mediu şi de dezvoltare urbanistică, a 
celor care reuneşte și reprezintă 
interesele femeilor 

- Starea infrastructurii societăţilor civile 
(clădiri, echipare) 

- Slabă cooperare a organizaţiilor şi 
instituţiilor locale  

- Infrastructura de sport deteriorată, nu 
face faţă nevoilor specifice 

- Nici un element al sistemului instituţional 
și relaţional nu servește corespunzător şi 
la nivelul de calitate  dorit turismul 

- Instituţiile publice şi transportul în comun 
nu au rezolvat accesul persoanelor cu 
dizabilităţi, sau au recurs la soluţii ieftine, 
asigurând numai obligativitatea, nu și 
funcţionalitatea 

- Mijloacele de transport în comun sunt 
vechi şi în stare deteriorată 

- Lipsa locurilor de întâlnire şi agrement a 
tinerilor şi a celor vârstnici 

- Lipsa relativă a asociaţiilor și a 
persoanelor care prezintă empatie faţă de 
comunităţile romilor 

- Infrastructură socială de bază slab 
echipată și dispersată 

- slaba reprezentare a activităţilor 
meșteșugărești, tradiţionale în forme 
organizate 

OPORTUNITĂŢI RISCURI 
- Posibilităţi de finanţare pentru 

dezvoltare instituţională 
- Posibilităţi de finanţare multiple pentru 

sectorul civil 
- Posibilităţi de finanţare pentru sectorul 

serviciilor sociale și medicale 
- Răspândirea modelului cooperării și 

creării de reţele și centre de resurse în 
rândul societăţii civile 

- Includerea în dicţionarul politicilor 
publice a conceptului de educare, 
redresare și incluziune socială 

- Datorită proceselor demografice scade 
gradul de utilizare a instituţiilor  

- Criza economică persistentă îngreunează 
funcţionarea instituţiilor 

- Accentuarea recesiunii economice poate 
avea repercursiuni grave şi poate cauza 
migrarea masivă a populaţiei 

- Evoluţia crizei mondiale poate duce la 
apariţia imigranţilor în zonă 

- Efectul de absorbţie a forţei de muncă din 
partea ţărilor dezvoltate 


