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amenintarilor – Max. 5 pag.) 

ANALIZA SWOT 

TERITORIU (caracteristici geografice și agricole) 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Distanță mică față de centre urbane 
importante, cum ar fi municipiul Suceava, 
municipiul Rădăuți și orașul Gura 
Humorului; 

• Accesibilitate ridicată în teritoriu, 
datorată existenței drumurilor europene, 
naționale și județene; 

• Varietatea reliefului și a solului permite 
dezvoltarea pășunilor și fânețelor, 
stimulând astfel sectorul zootehnic, dar și 
culturile cerealiere; 

• Peste 70.0% din suprafața agricolă a 
teritoriului este reprezentată de suprafața 
arabilă (77.4%); 

• Suprafața agricolă cultivată depășește 
jumătate din suprafața agricolă totală, 
principalele culturi fiind cele de porumb, 
grâu și cartofi; 

• Mai mult de jumătate din totalul 
populației ocupate realizează activități în 
domeniul agriculturii, silviculturii și 
pescuitului (59.6%); 

• Potențial forestier ridicat, cea mai mare 
parte a suprafeței neagricole fiind ocupată 
cu păduri (52.9%). 

• Existența produselor agricole și alimentare 
de calitate în teritoriu. 

• Regimul hidrologic al apelor de suprafață 
existente în teritoriu este caracterizat 
uneori prin apariția fenomenului de viitură, 
ceea ce duce la importante prăbuşiri de 
maluri; 

• Defrișarea pădurilor a antrenat degradarea 
terenurilor în unele zone, fiind afectată și 
calitatea solului; 

• Pomicultura este slab dezvoltată în 
teritoriu, doar 0.3% din suprafața agricolă 
fiind ocupată cu livezi și pepiniere 
pomicole. 

• Insuficienta produselor tradiționale 
certificate de MADR (producatori care 
detin atestate pentru produse 
tradiționale). 

• Insuficienta utililajelor/echipamentelor 
agricole performantate si cu sisteme de 
protectie a mediului care exploateaza 
terenurile agricole din teritoriu. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Localizarea teritoriului în apropierea a 
trei centre urbane, ceea ce facilitează 
accesul agricultorilor la piețe de 
desfacere; 

• Existența unui cadru legislativ favorabil 
pentru înființarea și dezvoltarea 
exploatațiilor agricole; 

• Posibilitatea dezvoltării agriculturii 
ecologice și producției integrate; 

• Multiple oportunități de dezvoltare a 
teritoriului prin accesarea fondurilor 
europene; 

• Cererea ridicată a produselor tradiţionale 
şi agricole ecologice a consumatorilor; 

• Facilități legislative pentru arendarea 

• Modelarea reliefului teritoriului este 
determinată de unii factori externi 
(rețeaua hidrografică, zăpada, ploaia, 
vântul) ce declanșează procese ce duc la 
eroziune și acumulare, favorizând apariția 
alunecărilor de teren; 

• Concurența acerbă de pe piața produselor 
agroalimentare, producătorii locali fiind 
deseori defavorizaţi; 

• Slaba informare a agricultorilor cu privire la 
normele şi standardele europene; 

• Cunoștințe insuficiente de antreprenoriat a 
întreprinzătorilor din domeniul agricol la 
nivel național comparativ cu media Uniunii 
Europene. 



suprafețelor agricole. 

CARACTERISTICI DEMOGRAFICE ALE POPULAȚIEI 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Pondere relativ ridicată a populației 

tinere (0 - 14 ani) - 19.9%, valoare 

superioară celor înregistrate la nivelul 

județului Suceava și regiunii Nord-Est; 

• În teritoriu, indicele de îmbătrânire 

demografică este de 0.9 (valoare 

inferioară celei înregistrate la nivel 

național), existând mai mulți tineri decât 

vârstnici; 

• Spor migratoriu pozitiv, persoanele sosite 

cu domiciliul văzând multiple oportunități 

de dezvoltare în teritoriu; 

• Majoritatea tinerilor din teritoriu nu sunt 

tentați să migreze către centrele urbane 

apropiate sau către alte țări; 

• Diversitatea etnică din teritoriu contribuie 

la creșterea economico-socială a zonei. 

• Spor natural negativ, numărul deceselor 

fiind superior numărului nașterilor, fapt ce 

nu favorizează dezvoltarea economică a 

teritoriului pe termen lung; 

• Valoare mai ridicată a ratei de mortalitate 

(13.1‰) comparativ cu media județeană 

(11.8‰), regională (12.4‰) și națională 

(12.5‰). 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Promovarea la nivel național a unor 
politici pro-nataliste ce presupun 
implementarea unor programe sociale 
țintite către familie și copil; 

• Implementarea diverselor politici de 
sănătate publică ce vizează scăderea 
ratelor de mortalitate generală și 
infantilă; 

• Implicarea activă a medicilor și a 
asistenților sociali în diverse activități de 
conștientizare cu privire la necesitatea 
întineririi populației, în special în zonele 
rurale; 

• Multiple facilități oferite de programele 
naționale și europene pentru menținerea 
tinerilor în teritoriu. 

• Condițiile economice precare și 
infrastructura sanitară deficitară, în special 
în zonele rurale, conduc la scăderea ratei 
de natalitate pe termen lung; 

• Scăderea natalității favorizează 
îmbătrânirea populației active; 

• Menținerea tendinței de scădere a ratei de 
fertilitate va conduce la un derapaj 
demografic accentuat; 

• Reducerea numărului de specialiști din 
diverse domenii de activitate, din cauza 
migrației forței de muncă cu nivel de 
educație ridicat în zonele urbane mai 
dezvoltate sau în străinătate. 

ECONOMIE, FORȚĂ DE MUNCĂ, NIVEL DE TRAI 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Potențial economic ridicat în teritoriu, 
existând aproximativ 1000 societăți 
comerciale cu diverse domenii de 
activitate; 

• Sector comercial dezvoltat, 34.7% dintre 
societățile comerciale din teritoriu 
activând în acest domeniu; 

• În teritoriu există 61 persoane de vârstă 
dependentă la fiecare 100 persoane în 
vârstă de muncă, raportul de dependență 
demografică depășind media județeană, 
regională și națională; 

• Crearea locurilor de muncă pentru tineri 
reprezintă o problemă ce ar trebui 



• Teritoriul oferă multiple posibilități de 
afaceri pentru operatorii economici; 

• Populația ocupată din teritoriu 
înregistrează o pondere foarte ridicată în 
totalul populației active (95.1%), 
reprezentând un avantaj în dezvoltarea 
sectorului economic; 

• Rata șomajului (4.9%) înregistrează o 
valoare mai scăzută comparativ cu media 
județului (7.2%), regiunii (6.6%) și a țării 
(7.3%); 

• Peste 15 ani, deficitul de forță de muncă 
din teritoriu va fi mai scăzut comparativ 
cu cel din județul Suceava, din regiunea 
Nord-Est, respectiv din România; 

• Majoritatea locuitorilor se declară 
satisfăcuți de nivelul de trai din teritoriu.  

rezolvată în teritoriu; 

• Agenții economici consideră că în teritoriu 
nu există suficient personal calificat; 

• Putere de cumpărare scăzută a populației; 

• Existența în teritoriu a trei localități 
(comunele Botoșana, Pârteștii de Jos și 
Bălăceana) cu un nivel de dezvoltare 
umană scăzut (IDUL<55). 

• Servicii nedezvoltate pentru populație; 

• Utilaje/echipamente agricole insuficiente 
și uzate moral; 

• Capacitatea scăzută a antreprenorilor 
locali de a găsi soluții inovative; 

• Grad redus de investiții în domeniul 
producției; 

• Lipsa unui brand de promovare a 
teritoriului și a produselor tradiționale 
locale, precum și a lanţurilor scurte; 

• Reticența producătorilor agricoli locali 
pentru asociere. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Consolidarea programelor de dezvoltare, 
învățare continuă și îmbunătățire a 
abilităților antreprenoriale; 

• Existența fondurilor europene ce sprijină 
dezvoltarea antreprenoriatului; 

• Dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare ce 
au rolul de a conecta producătorii și 
consumatorii, inclusiv de a asigura o 
legătură mai strânsă între mediul rural și 
urban; 

• Încurajarea muncii în regim de lucru 
parțial și descurajarea pensionării 
anticipate; 

• Existența programelor de formare 
profesională ce ajută la creșterea gradului 
de calificare al populației. 

• Politică nefavorabilă dezvoltării afacerilor, 
în special existența numeroaselor taxe și 
impozite; 

• Structura deficitară a învățământului 
secundar și universitar în comparație cu 
cerințele pieței muncii determină creșterea 
numărului de șomeri, mai ales în rândul 
populației calificate; 

• Insuficiența unor măsuri și programe 
adecvate care să contribuie la creșterea 
numărului de locuri de muncă; 

• Migrația forței de muncă specializate, 
respectiv a celei calificate spre mediile 
urbane mai dezvoltate sau spre alte țări; 

• Adaptabilitate scăzută la schimbările pieței 
a agenților economici, respectiv a forței de 
muncă. 

EDUCAȚIE, SĂNATATE, ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

PUNCTE TARI 

• În teritoriu există suficiente unități 
educaționale care permit accesul 
populației școlare la învățământul 
preșcolar, primar, gimnazial (inclusiv 
special), liceal, profesional și postliceal; 

• Locuitorii din teritoriu se declară 
mulțumiți calitatea sistemului de 
învățământ; 

• Populația școlară beneficiază de acces la 

PUNCTE SLABE 

• Majoritatea instituțiilor de învățământ din 
teritoriu necesită lucrări de reabilitate și 
dotare; 

• Infrastructură educațională deficitară în 
ceea ce privește numărul terenurilor de 
sport; 

• Există unități sanitare care trebuie 
reabilitate/modernizate; 



infrastructura informațională (469 
calculatoare); 

• Personal didactic suficient raportat la 
numărul populației școlare; 

• Numărul mediul al elevilor care învață 
într-o sală de clasă este relativ scăzut, 
fapt ce asigură calitatea procesului 
educațional; 

• Infrastructură sanitară dezvoltată, 
serviciile oferite acoperind nevoile de 
asistență medicală ale populației. 

• Servicii de urgență deficitare; 

• Ajutoare sociale insuficiente în rândul 
bătrânilor;  

• Insuficiența centrelor de zi pentru copii, 
bătrâni și minorități; 

• Insuficiența serviciilor de asistență 
socială/îngrijire la domiciliu; 

• Lipsa unităților de învățământ preșcolar  
(creșe/grădinițe/after-school etc.) pentru 
minorități; 

• Identificarea nevoilor de formare și 
integrare a minorităților, in special a 
minoritatii rome. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Posibilitatea preluării și adaptării 
metodelor de bună practică existente în 
țările Uniunii Europene cu privire la 
activitățile didactice; 

• Existența diferitelor programe ce sprijină 
copiii cu rezultate deosebite la învățătură; 

• Existența fondurilor europene menite să 
sprijine dezvoltarea infrastructurii de 
sănătate; 

• Existența politicilor favorabile de stimulare 
a medicilor tineri prin oferirea unor 
multiple facilități; 

• Dezvoltarea antreprenoriatului social în 
vederea creării mai multor unități 
protejate, având ca efect scăderea 
gradului de dependență al persoanelor 
defavorizate social. 

• Politica de salarizare existentă în sistemul 
de învățământ, de cele mai multe ori cu 
influențe negative asupra calității actului 
didactic; 

• Inexistența unei baze materiale moderne, 
adaptată noilor tendințe educaționale; 

• Migrația personalului medico-sanitar spre 
mediile urbane mai dezvoltate sau spre 
alte țări; 

• Creșterea numărului de copii ai căror 
părinți sunt plecați la muncă în străinătate; 

• Sporirea numărului de cazuri de violență în 
familie și a altor tipuri de conflicte în 
comunitate. 

CARACTERISTICI DE MEDIU, CULTURĂ, TURISM, MESTESUGURI 

PUNCTE TARI 

• Existența în teritoriu a 5 arii naturale 
protejate de interes comunitar, dintre 
care 4 situri de importanță comunitară și o 
arie de protecție specială avifaunistică; 

• În teritoriu se regăsesc 2 zone cu valoare 
naturală ridicată (comunele Comănești și 
Pârteștii de Jos); 

• În aria teritorială nu există importante 
surse de poluare și degradare a mediului; 

• Patrimoniu cultural dezvoltat, existând 36 
de monumente istorice, printre care și 
monumente de interes național, fapt ce 
permite dezvoltarea turismului cultural; 

• Infrastructura culturii cuprinde 23 
biblioteci ce au un fond de carte bogat și 

PUNCTE SLABE 

• Inexistența unui sistem de colectare 
selectivă a deșeurilor menajere; 

• Din totalul volumelor existente în 
bibliotecile din teritoriu, doar 24.9% au fost 
eliberate cititorilor; 

• Majoritatea monumentelor istorice necesită 
lucrări de reabilitare; 

• Slaba promovare a obiectivelor turistice 
locale; 

• Inexistența unor centre de informare 
turistică; 

• Activități insuficiente de promovare a 
meșteșugurilor tradiționale, precum și a 
tradițiilor și obiceiurilor locale; 

• Numărul tot mai redus de meșteșugari;  



diversificat; 

• Potențial turistic ridicat și diversificat: 
biserici, arii protejate, peisaje mirifice, 
monumente ale naturii, festivaluri, 
expoziții, obiceiuri și tradiții; 

• Numeroase structuri de primire turistică 
ce oferă servicii de cazare. 

• Numărul tot mai redus de evenimente 
culturale, târguri, expoziții etc. 

OPORTUNITĂȚI 

• Posibilitatea accesării fondurilor europene 

destinate îmbunătățirii condițiilor de 

mediu; 

• Existența diferitelor programe ce vizează 

reabilitarea, modernizarea infrastructurii 

culturale, respectiv dotarea acestora; 

• Punerea în valoare a patrimoniului cultural 

și istoric va atrage un număr mare de 

turiști; 

• Interes crescut pentru dezvoltarea 

sectorului turistic din partea ONG-urilor. 

AMENINȚĂRI 

• Deteriorarea calității apei, în cazul în care 

evacuările de ape uzate și menajere se vor 

face necontrolat; 

• Nivel scăzut de educare al populației cu 

privire la colectarea selectivă a deșeurilor; 

• Lipsa interesului în ceea ce privește 

domeniul cultural, nefiind recunoscut 

aportul la dezvoltarea teritorială și 

creșterea calității vieții. 

URBANISM (infrastructură utilitară, rutieră, servicii de telecomunicații) 

PUNCTE TARI 

• Ponderea locuințelor care dispun de 

instalație electrică depășește media 

județului, a regiunii și a țării; 

• Cea mai mare parte a drumurilor 

comunale din teritoriu se află într-o stare 

bună de funcționare, doar 19.4% din 

suprafața totală a acestora necesitând 

lucrări de reabilitare; 

• Numărul și starea mijloacelor de transport 

public nu reprezintă o problemă pentru 

comunitate; 

• Servicii de telefonie fixă și mobilă, 

respectiv de cablu TV dezvoltate în 

teritoriu. 

PUNCTE SLABE 

• Infrastructură utilitară slab dezvoltată, 

ponderea locuințelor alimentate cu apă, 

respectiv racordate la un sistem propriu 

sau public de canalizare fiind inferioară 

mediei județene, regionale și naționale; 

• Existența rețelei de distribuție a gazelor 

naturale doar pe teritoriul unei singure 

localități din cadrul GAL; 

• Existenta în teritoriu a unor comune 

(zone albe) care nu beneficiază de 

infrastructură de bandă largă; 

• Insuficiența infrastructurii de bază 

(servicii de gospodărire comunală), de 

agrement, socială, socio-medicală și 

sportivă. 

OPORTUNITĂȚI 

• Existența unor programe europene 

orientate direct spre dezvoltarea 

infrastructurii rutiere și utilitare; 

• Existența surselor de apă potabilă ce pot 

contribui la extinderea rețelelor de 

alimentare cu apă potabilă. 

AMENINȚĂRI 

• Lipsa investițiilor în infrastructura de bază 

poate avea efecte negative asupra 

atractivității zonei; 

• Inexistența unor investiții prompte în 

infrastructura utilitară poate avea ca efect 

depopularea zonei. 

 


