
CAPITOLUL III: Analiza SWOT( analiza punctelor tari, punctelor slabe,
oportunitatilor si amenintarilor)

Analiza SWOT este capabila sa sintetizeze punctele cheie ale grupului. In primul
rand, gruparea problemelor si avantajelor pe baza celor patru categorii SWOT permite
identificarea mai simpla a unei strategii si a unor modalitati de dezvoltare si va contribui
la adaptarea rapida a acestora la cerinte.

Pe baza datelor şi concluziilor rezultate din analiza socio-economică se
urmăreşte furnizarea unei imagini clare a punctelor tari, punctelor slabe,
oportunităţilor şi riscurilor caracteristice teritoriului studiat.

Elementele evidenţiate de analiza SWOT a teritoriului sunt rezultatul unei
analize de ansamblu a aspectelor prezentate în cadrul analizei diagnostic.

La baza elaborării analizei SWOT au stat pe de o parte datele şi analiza
socio- economică prezentată în capitolul I, iar pe de altă parte informaţiile
furnizate în urma consultării diferiţilor parteneri locali - administraţii publice
locale, ONG-uri, societăţi comerciale private, persoane fizice, etc.

În dezvoltarea analizei SWOT au fost analizate şi dezbătute o serie de
probleme specifice, în scopul identificării influenţei acestora asupra
performanţelor locale.

Procesul abordat a permis identificarea unor importante concluzii legate
de direcţiile strategice care trebuie luate în considerare în vederea unei mai bune
exploatări a potenţialului economic, social şi de mediu al teritoriului GAL.

Pentru a acoperi domeniul larg al problemelor, cele patru elemente care
definesc structura analizei SWOT sunt prezentate în legătură cu teritoriul,
populatia, activitatile economice si organizarea institutionala si sociala.

Masurile propuse in strategie vin sa acopere intr-o masura cat mai mare
punctele slabe identificate si sa utilizeze la maxim oportunitatile .



PUNCTE TARI
Spaţiu geografic omogen
Distanţa relativ redusă fata de principalele oraşe mari din zona
Clima şi tipurile de sol favorabile diversificării activităţilor
economice
Reţea hidrografică bine dezvoltată
Bogaţia resurselor naturale
Peisajul natural oferă posibilităţi excelente pentru practicarea
diferitelor forme de turismului
Patrimoniu istoric şi cultural bogat
Preocuparea comunităţilor pentru păstrarea tradiţiilor şi a
obiceiurilor locale
Existenţa a numeroase obiective incluse pe lista Monumentelor
Istorice
Peisaje naturale valoroase
Existenţă situri Natura 2000
Potenţialul natural variat
Varietatea şi bogăţia biodiversităţii

PUNCTE SLABE
Numeroase obiective istorice, culturale, de patrimoniu în stare de
degradare
Slaba promovare la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional
Lipsa indicatoarelor turistice pentru obiectivele turistice, a
broşurilor de prezentare a teritoriului GAL
Fonduri insuficiente pentru
reabilitarea, restaurarea obiectivelor de patrimoniu
Lipsa unei abordări intersectoriale privind punerea în valoare a
patrimoniului cultural si a traditiilor locale, îndeosebi în relaţie cu
turismul şi industria hotelieră, transporturile, alte servicii pentru
consumator.
lipsa studiilor şi cercetărilor constante asupra publicului;
număr redus de parteneriate (cu autorităţile locale, organizaţii non-
guvernamentale, alte instituţii, mass-media]
Necunoaşterea legislaţiei legate de siturile Natura 2000
Fonduri insuficiente pentru protectia mediului
Inexistenta unui sistem coerent de informare a publicului cu date
privind starea mediului;

OPORTUNITATI
Posibilități de folosire a deșeurilor zootehnice ca îngrașăimte
naturale;
Localizare în apropierea orașului Târgu Jiu ceea ce faciliteaza
accesul locuitorilor la mari piete de desfacere;
Posibilități de practicare a vânatului și pescuitului în zonă;
Posibilități de dezvoltare a turismului prin valorificarea obiectivelor
de patrimoniu natural si cultural;
Posibilitati de dezvoltare a teritoriului, prin constituirea Grupului de
Actiune Locala si astfel, facilitarea accesului la finantare a micilor
intreprinzatori;
Posibilitati de dezvoltare a zonelor sarace prin accesarea altor
fondurilor europene si a fondurilor finantate de bugetul de stat;
Posibilitatea constituirii unor forme asociative în vederea
valorificării superioare a produselor agricole.
Intensificarea zootehniei pe fondul climei si reliefului favorabil
acestei activitati, prin dezvoltarea fermelor individuale

AMENINTARI
Degradarea treptata a mediului, sub influenta practicarii unui
mangement agricol si forestier defectuos;
Nivel redus de cunostinte in privinta regulilor de protejare a
mediului;
Nivel redus de implicare a oamenilor pentru dezvoltarea teritoriului
lor;
Lipsa fondurilor, ceea ce genereaza o dificultate in accesarea
surselor de finanțare externe deoarece solicitantii nu pot acoperi
partea lor de contributie

TERITORIUL



PUNCTE TARI
Populaţia activă numeroasa
Forţă de muncă disponibilă
Forţă de muncă, adaptabilă, creativă şi relativ ieftinăPopulatie
activa în special în sectoarele de servicii, sector comercial si agicol;
Existenta initiativei economice la nivel local;
Forta de munca ridicata si relativ ieftina in comparatie cu zonele
invecinate;
Existenta, la nivel local, a micilor meseriasi autorizati in lucrari de
zidarie, comert, artizanat, croitorie.

PUNCTE SLABE
Populatie imbatranita;
Sold natural in declin;
Somaj ridicat;
Slaba calificare a capitalului uman;
Migrarea fortei de munca active in strainatate;
Coeficient de substitutie sub 1, ceea ce indica o regresie a
populatiei;
Participare sociala redusa;
Nivel redus de educatie si grad în creștere de abandon școlar;
Segregarea comunitatii rome

OPORTUNITATI
Facilitatea accesului la informatii prin posibilitatile de organizare
in zona a unor cursuri de formare profesionala, informare si
difuzare de cunostinte;
Posibilitatea de crestere a numarului de locuri de munca (si
implicit a populatiei active) prin facilitatea accesului la finantare
a microintreprinderilor;
Promovarea, prin finantari nerambursabile, a integrarii tinerilor
in viata rurala;
Posibilitati de accesare a unor actiuni si programe ale
organizatiilor in favoarea minoritatilor rrome;
Promovarea, prin finantare nerambursabile, a formarii
profesionale a fermierilor;
Stimularea revenirii in tara a persoanelor plecate in strainatate,
o data cu dezvoltarea zonei.

dezvoltarea zonei;

RISCURI
Politici defavorizante la nivelul zonei in ceea ce priveste
comunitatile marginalizate;
Riscul excluderii sociale a locuitorilor din zona din cauza nivelului
redus de educatie al acestora;
Riscul apariei bolilor nutritionale pe fondul saraciei si a
consumului de alcool;
Tendinta de imbatranire a populatiei din cauza migrarii fortei de
munca tinere in strainanate;
Accentuarea migrarii populatiei la orase, in special, din cauza
lipsei
locurilor de muncă;

POPULAȚIA



PUNCTE TARI
Zonă atractivă din punct de vedere al investiţiilor
 Tradiţii îndelungate în unele sectoare ale agriculturii
Poziţia geografică favorabilă
Accesibilitate bună la reţelele de telecomunicaţii
Bogăţia şi varietatea resurselor naturale, a obiectivelor culturale şi
de patrimoniu
Mediu de viaţă nepoluant
Nivelul ridicat ale biodiversităţii pe suprafeţele agricole
Ospitalitatea specifică
Costul redus al forţei de muncă.

PUNCTE SLABE
PIB mic in comparatie cu alte zone;
Tehnologizare redusa a agriculturii: parc agricol uzat fizic si
moral;
Nivelul redus de asociativitate al micilor producatori agricoli;
Infrastructura turistica slab dezvoltata;
Existenta unitatilor comerciale mici ;
Orientarea, in majoritatea cazurilor, catre clientii locali;
Populatie activa in agricultura și alte sectoare cu un nivel scazut al
cunostintelor si competentelor;
Rata somajului rural mai ridicata fata de alte zone;
Venituri relativ mici compartativ cu alte zone;
Sectorul industrial în restructurare, numărul angajaților în
scădere.
Numarul redus de activitati din sectorul non-agriol

OPORTUNITATI
Posibilitati de dezvoltare economica datorita localizarii teritoriului
in apropierea unor mari piete urbane;
Posilitati de certificare a marcilor de origine;
Posibilitati de dezvoltare turistica datorita potentialului ridicat al
patrimoniului natural si cultural al zonei;
Posibilitati de dezvoltare economica prin constituirea grupurilor de
actiune locala in zona si, astfel, facilitatea accesului la finantare a
micilor intreprinzatori;
Programe de infiintare a formelor asociative;
Posibilitati de dezvoltare economica prin accesarea altor surse de
finantare nerambursabila;

RISCURI
Competitie la nivel national din partea firmelor puternice;
Monopolul firmelor puternic dezvoltate, la nivel local sau regional,
pentru anumite produse sau servicii;
Competitie mondiala/ europeana, care poate duce la cresterea
importurilor;
Dificultati in obtinerea certificatelor de marci de origine, datorita
reticentei la asociere a producatorilor agricoli si alimentari;
Accentuarea migrarii in strainatate a fortei de munca ce isi
desfasoara activitatea in sectoarele primar/secundar;
Nivelul scazut al cunostintelor in domeniul finantarilor
nerambursabile si asadar, existenta unui risc in ceea ce priveste
accesarea corecta a surselor de finantare;

ACTIVITATI ECONOMICE



PUNCTE TARI
Exista sarbatorilor cu specific local ( zilele comunei, festivaluri
folclorice)
Pastrarea traditiilor si obiceiurilor stravechi (obiceiuri legate de
nastere, de casatorie, obiceiuri funerare, obiceiuri legate de
sarbatorile de iarna si de sarbatorile pascale)
Mosternirea mestesugurilor traditionale;
Numar ridicat al femeilor implicate in activitatile sociale;
Existenta in cadrul unor institutiilor de invatamant a conexiunilor
la internet si, de asemenea, a unui spatiu special amenajat in
care copii pot deprinde abilitati de utilizare a calculatorului si a
internetului;
Existenta in fiecare comuna a unui dispensar in care isi desfasoare
activitatea un medic de familie sau chiar un medic specialist;

PUNCTE SLABE

Nivel redus de implicare a institutiilor locale in activitatile sociale
ale zonei din lipsa fondurilor;
Slaba dezvoltare a infrastructurii sociale;
Dispensare comunale slab dezvoltate;
Infrastructura scolara de slaba calitate;
Existenta unor competente institutionale insuficient dezvoltate
orientate spre implementarea proiectelor de dezvoltare locala
Numarul foarte mic de facilitatori comunitari
Servicii sociale insuficient dezvoltate si care nu acopera nevoile
populatiei

OPORTUNITATI
Valorificarea traditiilor si obiceiurilor din zona prin accesarea de
programe cu finantare europeana sau de la bugetul de stat;
Accesarea de finantari nerambursabile pentru investitii in
infrastructura sociala
Accesarea de finantari nerambursabile penrtu finantarea
serviciilor de protectie sociala
Organizarea de cursuri de calificare pentru facilitatori comunitari

AMENINTARI
Pierderea in timp a traditiilor si obiceiurilor locale;
Posibilitati limitate de desfasurare a activitatilor sportive in zona;
Dificultati intampinate in accesarea fondurilor neramburabile
datorita lipsei cunostintelor in domeniu;
Inchiderea unor institutii de invatamant, pe fondul degradarii
acestora si reducerii numarului de elevi
Inchiderea unor unitati sanitare ca urmare a lipsei conditiilor de
desfasurare a unei activitati in conditii igienic-corespunzatoare

ORGANIZAREA INSTITUTIONALA SI SOCIALA








