
CAPITOLUL III: Analiza SWOT ( analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și 

amenințărilor ) 

TERITORIUL 

PUNCTE TARI  

Nivel ridicat de accesibilitate rutieră şi feroviară 

(acces facil la drumurile naţionale şi europene, 

precum şi la magistrala de transport feroviar)  

Teritoriul este omogen din punct de vedere al 

formelor de relief – zonă de deal ( podiș și 

depresiune) străbătut de o rețea hidrografică bine 

reprezentată 

Reţeaua hidrografică este bogată, alcătuită dintr-o 

secţiune a Someşului şi a afluenţilor săi de diferite 

mărimi 

Apropierea de municipiile Dej, Gherla, Cluj 

Napoca, Bistriţa, Baia Mare, Zalău şi oraşul Jibou 

oferă o serie de oportunităţi în ceea ce priveşte 

accesul la servicii educaţionale, la asistenţă 

medicală, infrastructură culturală şi sportivă, 

intervenţii în situaţii de urgenţă.  

Prezenţa în teritoriul Valea Someşului a ariilor 

naturale protejate și a zonelor HNV 

Infrastructura de sănătate suficientă și dotată 

corespunzător  

Existența unei infrastructuri școlare suficientă și 

dotată corespunzător  

PUNCTE SLABE  

Riscul de producere a inundaţiilor în teritoriu 

este mare datorită lipsei lucrărilor de 

amenajare a cursurilor de apă 

Infrastructura de drumuri comunale deficitară  

Starea precară a unor sectoare de drum ce fac 

legătura între localităţi  

Infrastructura de apă uzată deficitară ( nu 

sunt acoperite toate localitățile )  

Degradarea clădirilor publice  

Lipsa anvelopării termice a clădirilor publice  

Lipsa infrastructurii de agrement și culturale 

și implicit a serviciilor de agrement și 

culturale  

Existența clădirilor și instalațiilor dezafectate 

Existența unui număr mare de zone sărace cu 

IDUL sub 55 pe teritoriu ( grad mare de sărăcie 

)  

 

OPORTUNITĂŢI  

Apropierea de municipii poate oferi şansa unei 

dezvoltări pregnante în domeniul turismului şi al 

serviciilor conexe.  

Valorificarea aşezării geografice şi a nivelului 

ridicat de accesibilitate rutieră şi feroviară în 

direcţia dezvoltării sectoarelor secundar şi terţiar.  

Dorinţa din partea comunităţilor locale de a 

RISCURI  

Pierderea identităţii culturale datorită 

apropierii de aglomerări urbane 

Distrugerea unor areale importante prin 

inundaţii de-a lungul principalului curs de apă 

din teritoriu – râul Someş.  

Populaţia teritoriului arată o tendinţă de 

îmbătânire, ceea ce va duce la creşterea 

nevoilor în domeniul asistenţei sociale şi a 



dezvolta într-o manieră durabilă teritoriul.  

Înţelegerea dimensiunii intercomunitare a 

dezvoltării de către actorii publici şi privaţi 

implicaţi în procesul de dezvoltare durabilă.  

serviciilor de sănătate 

 

 

 

 

POPULAŢIA 

PUNCTE TARI 

Tendinţa de migraţie a persoanelor cu venituri 

peste medie  dinspre mediul urban către mediul 

rural. 

Diversitatea etnică 

Forţa de muncă cu un nivel destul de ridicat de 

pregătire profesională 

PUNCTE SLABE 

Sporul natural negativ 

Ponderea mare a populaţiei vârstnice în cadrul 

comunităţilor 

Tendinţa tinerilor de a părăsi spaţiul rural în 

favoarea celui urban 

Pondere mare a populaţiei vârstnice implicată 

în agricultura de semi-subzistenţă 

Lipsa oportunităţilor de perfecţionare sau 

recalificare pentru populaţia activă 

Orientarea populației școlare către 

învățământul teoretic în defavoarea celui tehnic 

și profesional  

OPORTUNITĂŢI 

Existenţa de programe guvernamentale destinate 

atragerii specialiştilor în diverse domenii în zonele 

rurale 

Oportunităţi de iniţiere, perfecţionare, 

specializare, calificare şi recalificare a resurselor 

umane cu ajutorul fondurilor cu finanţare 

europeană  

RISCURI 

Scăderea natalităţii 

Îmbătrânirea demografică 

Creşterea nivelului de migraţie a populaţiei 

tinere către mediul urban sau dincolo de 

graniţele naţionale 



ACTIVITĂŢI ECONOMICE 

PUNCTE TARI 

Regiune cu tradiţie în zootehnie şi cultivarea 

plantelor în special legume și fructe  

Existența potentialului agricol pe domenii ca: 

apicultura, pomicultura, legumicultura, cresterea 

animalelor pentru lapte  

Existența unor entități juridice care deja au 

gestionat fonduri europene  

Suprafața agricolă mare  

Număr mare de animale si dispunerea aproximativ 

uniformă a acestora pe teritoriul GAL fara 

discrepanțe majore între localități   

Existența unui număr mare de ferme mici 

Existența unor produse locale autentice  

Existența unui număr mare de agenți economici din 

sectoare diferite  

Existența resurselor diversificate  

Potenţial ridicat pentru dezvoltarea sectorului 

turistic  

Existența resursei umane  

Forţa de muncă cu un nivel destul de ridicat de 

pregătire profesională 

Grad mare de mobilitate și disponibilitate a forţei 

de muncă 

 

 

 

 

PUNCTE SLABE 

Puterea economică redusă a fermelor mici  

Orientarea fermelor mici către autoconsum  

Producția diversificată a fermelor mici, lipsa 

orientării către un singur produs 

Dotare tehnică redusă și necorespunzătoare a 

fermelor  

Existenţa  suprafeţelor agricole necultivate 

Forța de muncă agricolă îmbătrânită  

Ocuparea populației rurale informal în 

agricultură 

Lipsa formelor asociative  

Capacitatea scăzută de procesare, ambalare, 

conditionare, marketing a produselor agricole  

Slaba reprezentare a produselor din teritoriu pe 

piața locală 

Lipsa produselor de marcă locală, a celor 

certificate 

Lipsa instalațiilor de producere a energiei 

regenerabile la nivel de agenți economici ( 

agricultură și alte ramuri) 

Numărul mic de angajați în teritoriu raportat la 

numărul mare de agenți economici din teritoriu  

Lipsa în majoritatea comunelor din teritoriu a 

infrastructurii turistice, precum și numărul mic 

de structuri de primire turistică de pe teritoriu  

Lipsa promovării potenţialului turistic local  

Lipsa serviciilor conexe turismului  

Numărul mic de zile de cazare în structurile 

existente  



OPORTUNITĂŢI 

Atrage activităţi economice de pe teritoriile urbane 

învecinate către teritoriul LEADER 

Calificarea și recalificarea adulților  

Existența piețelor de desfacere ( a orașelor ) în 

imediata apropiere a teritoriului 

Asocierea comunităţilor în vederea creării unor 

evenimente locale  pentru atragerea unui număr cât 

mai mare de turişti  şi dezvoltarea turismului şi a 

serviciilor conexe 

Diversificarea ofertei turistice prin folosirea tuturor 

oportunităţilor pe care le furnizează teritoriul 

Oportunitatea de a dezvolta reţele de nivel local şi 

microregional pentru stimularea producţiei agricole 

şi zootehnice şi asigurarea prelucrării şi valorificării 

pe plan local 

Relansarea interesului investitorilor străini către 

agricultură și turism  

RISCURI 

Pierderea identităţii locale 

Lipsa politicilor de atragere a investiţiilor 

private în teritoriul vizat 

Legislaţia restrictivă și schimbătoare  

Depopularea zonelor rurale și exodul către 

marile orașe a populației tinere 

Concurența supermarketurilor pe piețele urbane 

Creșterea nivelului de fiscalitate  

 

ORGANIZAREA SOCIALĂ ŞI INSTITUŢIONALĂ 

PUNCTE TARI 

Existenţa asocierilor de tip intercomunitar între 

administraţiile publice locale din zonă 

Existenţa extensiilor instituţiilor judeţene la 

nivelul teritoriului (APIA) 

Existenţa Ocoalelor Silvice 

Existenţa Punctelor de Acces Public de Informare 

în cadrul teritoriului  

Nivelul de dotare a sectorului public cu tehnică de 

PUNCTE SLABE 

Lipsa asocierii în agricultură  

Numărul mic de asociaţii neguvernamentale 

Slaba implicare în activităţi de interes 

comunitar 

Lipsa unei conştiinţe locale comune, a 

sentimentului de apartenenţă la comunitate 

Lipsa structurilor pentru informarea şi 

susţinerea cetăţenilor 



calcul și software 

 

Implicarea slabă a instituţiilor în viaţa 

cetăţenilor 

Infrastructură socială deficitară  

Lipsa serviciilor sociale pe teritoriu  

Risc mare de excluziune socială a unor grupuri 

defavorizate  

OPORTUNITĂŢI 

Dezvoltarea structurilor asociative existente prin 

intermediul unor proiecte comune de dezvoltare 

Posibilitatea de înfiinţare a parteneriatelor 

Implicarea instituţiilor judeţene în teritoriu 

Posibilitatea accesării fondurilor europene din 

programe precum POCU 

Integrarea / reintegrarea socială a comunității 

rome  

 

RISCURI 

Incapacitatea autorităţilor locale de a se 

implica şi sprijini dezvoltarea unui sentiment 

de apartenenţă, al spiritului civic. 

Perioade lungi de inactivitate pot duce la 

desfiinţarea organizaţiilor nonguvernamentale 

sau a diverselor grupuri de iniţiativă locală. 

Disponibilizarea angajaţilor din instituţiile 

publice. 

 


