CAPITOLUL III
Analiza SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor)
TERITORIUL -caracteristici geografice, climatice si agricole
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 ponderea ridicata a terenurilor agricole  operabilitate redusa a infrastructurii de
din microregiune din totalul fondului
management a deseurilor si a apei;
funciar;
 Defrișarea
pădurilor
a
antrenat
 Prezenta in zona a unor bazine
degradarea terenurilor în unele zone,
hidrografice importante
fiind afectată și calitatea solului;
 suprafata mare a padurilor de foioase  Pomicultura este slab dezvoltată în
(29,43% din total suprafata);
teritoriu, doar 0.62% din suprafața
 patrimoniu natural vast;
agricolă fiind ocupată cu livezi și
 Peste 81,06% din suprafața agricolă a
pepiniere pomicole
teritoriului
este
reprezentată
de  Insuficienta
produselor
traditionale
suprafața arabila;
certificate de MADR
 exiatenta unor produse agricole si  Lipsa culturilor de vie si pepinieri
alimentare de calitate in microregiune
OPORTUNITATI
AMENINTARI
 Localizare in apropierea Municipiului  Risc de alunecari de teren si alte
Suceava ce faciliteaza accesul locuitorilor
calamnitati naturle datorate eroziunii
la mari piete de desfacere;
mecanice si naturale a solului;
 Posibilitati de dezvoltare a teritoriului,  urbanizarea si pierderea identitatii rurale
prin asocierea producatorilor locali si  schimbarile climaterice bruste duc la:.
astfel, facilitarea accesului la finantare
inundatii, torenti, temperaturi ridicate si
prin intermediul AXEI LEADER din PNDR;
seceta, cu impact negativ asupra solului si
 reciclarea si refolosirea deseurilor duce la
resurselor de apa;
diminuarea polurii mediului
 despaduriile necontrolate pot avea
 Cerere ridicată a produselor tradiţionale
implicatii in generarea alunecarilor de
şi agricole ecologice a consumatorilor
teren; lipsa intereselor tinerilor pentru
 potential de crestere a suprafetelor  mentinerea traditiilor si obiceiurilor
forestiere prin impadurire cu specii
zonei;
forestiere cu ciclu de productie scurt.
 concurența acerbă de pe piața produselor
 existenta programelor nationale pentru
agroalimentare, producătorii locali fiind
dezvoltare rurala.
deseori defavorizaţi;
POPULAŢIA
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 Existenta unui echilibru demografic in  Forta de munca relativ ieftina in
ceea ce priveste tinerii sub 20 de ani si
comparatie
cu
zonele
invecinate
batranii peste 60 de ani, ceea ce ofera un
(municipiul Suceava);
potential de dezvoltare durabila a  negarea apartenetei etnice din partea
teritoriului
minoritatii de etnie roma;
 Spor natural pozitiv
 migrarea forţei de muncă active şi tinere
 deprinderi în domeniul confectionarii
în străinătate;
produselor mestesugaresti traditionale;
 valoara ridicata a raportului de
 echilibrul in structura populatiei pe sexe
dependent a populatie, cauzata de
in anul 2011 (50.70% de sex feminin si
numarul mare de tineri si varstnici.
49.30% de sex masculin);
 trendul ascendant al ratei natalitatii in

microregiune si descedent al deceselor
OPORTUNITATI
AMENINTARI
 Tendinţa generala de migraţie a  Politici defavorizante la nivelul zonei in
persoanelor cu venituri peste medie
ceea ce priveste comunitatile mici;
dinspre mediul urban către mediul rural.
 existenţa unor centre urbane puternice în
 Posibilitatea de crestere a numarului de
proximitatea teritoriului
locuri de munca prin facilitatea accesului  cresterea imbolnavirilor din cauza
la finantare a microintreprinderilor;
mediului de viata nesanatos
 posibilitatea de accesare a unor acţiuni şi  deschiderea graniţelor şi liberalizarea
programe pentru minoritatea de etnie
forţei de muncă în statele membre U.E.
romă
 Tendinta tineretului de se muta in zone
 cresterea sporului prin incurajarea
urbane apropiate
stabilirii de familii tinere;
 încurajarea revenirii celor plecati prin
cresterea oportunitatilor economice;
 dezvoltarea unor programe nationale de
sustinere a tinerilor ;
ACTIVITATI ECONOMICE-FORTA DE MUNCA-NIVEL DE TRAI
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 Regiune cu tradiţie în zootehnie,  Insuficienta promovare a resurselor
mestesuguri si cultivarea plantelor.
turistice
 integrarea in zona metropolitana a patru  Existenţa unor suprafeţe de teren
comune din microregiune (Hantesti,
neutilizate, care afectează potenţialul
Siminicea, Mitocu Dragomirnei si Patrauti)
turistic si de agrement al întregii
 microintreprinderi
cu
activitate
comunităţi.
economica diversificata;
 Capacitatea scăzută de procesare si
 sector agricol în continuă expansiune, in
valorificare a produselor (animale si
special cultura cerealelor;
vegetale).
 extinderea si modernizarea IMM-urilor cu  densitate scazuta a IMM-urilor (4,13 IMMajutorul fondurilor europene ;
uri /1000 locuitori)
 mana de lucru ieftina;
 slaba dezvoltare a activitatilor agricole
 mostenirea meseriilor traditionale;
(6,29%) si productiei (15,38%)
 potential mediu sau ridicat al localitatilor  Nivelul redus de asociativitate al micilor
componente.
producatori agricoli;
 Rata șomajului (3,73%) înregistrează o  reticenta agricultorilor in asociere si
valoare mai scăzută comparativ cu media
infiintare a grupurilor de producatori;
pe tara (4.9%).
 utilaje agricole insuficiente si cu
 Teritoriul oferă multiple posibilități de
tehnologie invechita pentru efecturarea
afaceri pentru operatorii economici;
la timp a lucrarilor agricole
 orientarea fortei de munca către sectorul  impunerea noilor norme sanitare, care
productiei non-agricole sau al serviciilor;
limiteaza accesul produselor traditionale
 existenta in parteneriat a unui ADI avand
în piete;
scop dezvoltarea infrastructurii rutiere si  lipsa unui brand de promovare a
de utilitati
teritoriului si a produselor traditionale si
locale si a lanturilor scurte
OPORTUNITATI
AMENINTARI
 accesarea
proiectelor
din
zona  Dificultati in obtinerea certificatelor de
metropolitan Suceava (reabilitare scoli,
marci de origine, datorita reticentei la

extindere si reabilitare sisteme publice de
asociere a producatorilor agricoli si
apa
si
canalizare,
reabilitare
alimentari;
infrastructura
de
transport
rutier,  slaba implementare a sistemului de
extinderea şi moder-nizarea sistemului de
asigurare a calitatii productiei si
distribuţie
a
energiei
electrice,
produselor;
valorificarea potenţialului de producere a  slaba preocupare pentru introducerea
energiei din surse rege-nerabile în
noilor tehnologii si pentru activitatea de
localităţile din zona metropolitana)
cercetare-dezvoltare;
 Certificarea marcilor de origine;
 dezvoltarea
unei
agriculturi
 tendinta de reinnoire a dotarilor tehnice
nesustenabile;
si
cresterea
calitatii  cadru legislativ instabil si complex;
echipamentelor/utilajelor
/instalatiilor  impunerea noilor norme sanitare, care
necesare practicarii activitatilor agricole;
limiteaza accesul produselor traditionale
 diversificarea si cresterea economiei din
în piete.
sectorul non-agricol prin incurajarea  frecventa ridicata a periodelor secetoase
infiintarii de microintreprinderi, in special
in agricultura si inundatiilor pot duce la
in randul tinerilor;
scaderea productivitatii;
 sprijinirea inovatiilor din actuala industrie  Accentuarea migrarii in strainatate a
indigena – cum ar fi mestesugurile si alte
fortei de munca ce isi desfasoara
activitati traditionale
activitatea
in
sectoarele
 diversificarea sectorului cresterii
primar/secundar;
 dezvoltarea canalelor de comercializare  fluctuatia fortei de munca;
pentru produsele agro-alimentare;
 Birocratie
 sustinerea
infiintarii
grupurilor
de
producatori
in
vederea
cresterii
competitivitatii sectorului agricol;
EDUCATIE-SANATATE-ASISTENTA SOCIALA
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 existent unitatilor si structurilor de  lipsa cabinetelor medicale scolare
invatamant pentru nivelul prescolar,
localitatilor
componente
ale
primar
si
gimanzial
la
fiecare
microregiunii;
comuna/oras din microregine;
 Identificare nevoilor de formare si
 situatia buna a gradului de solicitare a
integrarea a minoritatilor
infrastructurii de invatamant, din prisma  lipsa
unitati
de
invatamant
numarului de elevi ce revin unei sali de
prescolar(crese/ gradinite/ after school,
clasa;
etc) accesibile si minoritatilor
 Existenţa cabinetelor medicale în aproape  Posibilitati limitate de desfasurare a
toate comunele teritoriului
activitatilor sportive in zona;
 Invecinatatea cu municipiul Suceava  ajutoare sociale insuficiente in randul
faciliteaza accesul la educatie, sanatate
batranilor
si asistenta sociala in acest oras
 insuficienta serviciilor de ingrijire al
batranilor la domiciliu
 lipsa unor centre de zi pentru copii cu
dizabilitati, batrani si minoritati;
 Insuficienta implicare a comunitatilor
pentru eliminarea si evitarea segregarii
OPORTUNITATI
AMENINTARI
 Infiintare de Centre de zi pentru copii cu  lipsa de interes a profesorilor de a le

dizabilitati, batani, asistati sociali;
Dezvoltarea
structurilor
asociative
existente prin intermediul unor proiecte
comune de dezvoltare.
finantari
guvernamentale
pentru
invatamant si cultura in mediul rural
(programe de reabilitare a caminelor
culturale si a monumentelor istorice pein
Ministerul
Culturii,
programe
de
reabilitare a scolilor prin Ministerul
Educatiei
finantarile nerambursabile europene din
domeniul sanatatii;
posibilitatea dezvoltarii de parteneriate
de tip public-privat

dezvolta copiilor simtul civic

 intreruperea programelor sociale;
 modificari repetate a legislatiei in vigoare
pot duce la scaderea performantelor

scolare;
 nerespectarea autonomiei locale si
iminenta politicului in administratie.
 politica de salarizare existentă în sistemul
de învățământ, de cele mai multe ori cu
influențe negative asupra calității actului
didactic;

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

străinătate;
 Sporirea numărului de persoane asistate
social
MEDIU, CULTURĂ, MESTESUGURI, TURISM
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 Existenţa unei identităţi cultural – istorice  Infrastructura de cazare dezvoltata
bine definite precum si a unor obiective
insuficient;
istorice si de patrimoniu cu potenţial  Interesul destul de scăzut si lipsa
touristic
resurselor în special financiare pentru
 Patrimoniu cultural si arheologic bogat
punerea în valoare a patrimoniului
 Infrastructura
culturii
cuprinde
0
cultural si istoric
biblioteci ce au un fond de carte bogat și  diminuarea numarului de mestesugari
diversificat;
traditionali in: olarit, impletituri din
 existenţa pe teritoriul microregiunii a
papura si rachita, prelucrarea lanii,
Siturilor Natura 2000 si Ariilor Protejate
confectionarea
ii-lor,
prelucrarea
de interes national si judetean;
lemnului, etc;
 potential turistic ridicat;
 numarul tot mai redus de evenimente
 mostenirea meseriilor traditionale;
culturale, targuri, expozitii, etc
 aparteneta unor localitati in zona  slaba valorificare din punct de vedere
mentropolitana Suceava
turistic a obiectivelor cultural-istorice si
religioase din teritoriu;
 Preocuparea scăzută a comunităţilor
pentru
păstrarea
tradiţiilor
si
a
obiceiurilor, promovarea de elemente
locale de etnografie si folclor
OPORTUNITATI
AMENINTARI
 Dezvoltarea unor servicii si activitati cu  lipsa unei educatii care sa ii formeze pe
caracter socio-cultural si educational in
tineri pentru a duce mai departe traditiile
vederea
consolidarii
respectului
si
si obiceiurile populare;
increderii de sine, ca principali factori  practicarea turismului nedurabil, aspect
motivationali
pentru
cointeresarea
ce
poate
duce
la
degradarea
resuselor
umane
in
dezvoltarea
patrimoniului cultural;
teritoriului
 disparitia
mesterilor
si
creatorilor
 Asocierea comunităţilor în vederea creării
populari pe fondul slabei posibilitati de
unor evenimente locale pentru atragerea
valorificare a produselor create

cât mai mare de turisti si dezvoltarea  Distrugerea obiectivelor de patrimoniu
turismului si a serviciilor conexe.
cultural istoric si pierderea identităţii
 Posibilitati
de
dezvoltare
turistica
culturale locale.
datorita
potentialului
ridicat
al
patrimoniului natural si cultural al zonei;
INFRASTRUCTURA
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE (INTERN)
 Apropierea de municipiul Suceava oferă o  Existenta in teritoriu a unor comune (Zone
serie de oportunităţi în ceea ce priveste
Albe) care nu beneficiaza de banda larga
accesul la servicii educaţionale, la  Insufucienta infrastructurilor de baza
asistenţă
medicală,
infrastructură
(servicii
de
gospodarire
comunala),
culturală si sportivă, intervenţii în situaţii
agrement, sociala, socio-medical si sportive
de urgenţă.
 Canalizare slab dezvoltata ceea ce a dus la
 Accesibilitatea teritoriului printr-un acces
aparitia foselor construite impropiu
facil la drumurile nationale DN 29 si la  Infrastructură utilitară slab dezvoltată,
aeroportul din Municipiul Suceava
ponderea locuințelor alimentate cu apă,
 existenta
retelelor
tehnico-edilitare,
respectiv racordate la un sistem propriu sau
energetice si de telecomunicatii
public de canalizare fiind inferioară mediei
 Ponderea locuințelor care dispun de
județene, regionale și naționale;
instalație electrică
OPORTUNITATI (EXTERN)
AMENINTARI (EXTERN)
 Existența
unor
programe
europene  Lipsa investițiilor în infrastructura de bază
orientate
direct
spre
dezvoltarea
poate avea efecte negative asupra
infrastructurii rutiere și utilitare;
atractivității zonei;
 Existența surselor de apă potabilă ce pot  Inexistența unor investiții prompte în
contribui la extinderea rețelelor de
infrastructura utilitară poate avea ca efect
alimentare cu apă potabilă.
depopularea zonei.
Din analiza SWOT prezentată anterior, se constată că aceasta prezintă fiecare aspect
semnificativ al teritoriului, fiind realizată în conformitate cu analiza diagnostic.
Astfel au fost identificate urmatoarele:
 nivel insuficient de dotare cu utilaje/echipamente, uzate fizic/moral cu impact
negativ în productivitate
 nevoia de creare, modernizare si extindere a microintrepronderilor
 nevoia de asociere a fermierilor în activitățile de afaceri,vor putea sa-si consolideze
puterea de negociere, pot cumpăra echipamente agricole, tehnologii și alte inputuri
agricole la prețuri convenabile
 nevoia de dezvoltarea lanțului alimentar integrat,
 nevoia de utilizare a energiei din surse regenerabile
 nevoia unei abordări locale integrate, de a facilita creșterea accesului la locuri de
muncă, antreprenoriat, sănătate, educație, cultură, generare de venituri alternative,
și creşterea calitatăţii a vieții în mediul rural
 reducerea gradului de saracie si a riscului de excluziune sociala
 nevoia de integare a minoritatii locale din micreoregiunea GAL Codrii Bucovinei,
evitandu-se astfel segregarea
 nevoia unei infrastructure sociale
 conectivitate slabă la internet în bandă largă în microregiunea GAL
Aceste nevoi vor fi solutionate prin elaborarea in cadrul SDL a unor Fise de Masuri specifice
obiectivelor, prioritatilor si domeniilor de interventie Leader si SDL

