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ANALIZA SWOT
TERITORIU (caracteristici geografice și agricole)

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 Apropierea  față  de  municipiile  Bacău,

Onești și Moinești;
 Bogăția  pădurilor,  pășunilor,  fânețelor  și

viilor reprezintă principala resursă naturală
a zonei;

 Sector  agricol  dezvoltat,  mai  mult  de
jumătate  din  suprafața  agricolă  a
teritoriului fiind reprezentată de suprafața
arabilă  (63.3%),  iar  57.9%  din  populația
ocupata din teritoriu activează în sectorul
agricol;

 Condiții  favorabile  pentru  creșterea
animalelor  (în  special  ovine  și  bovine)  și
cultivarea plantelor (cu precădere porumb
și grâu);

 În  anotimpurile  ploioase  albiile  pâraielor
din  teritoriu  cresc  foarte  mult,  deseori
apa  ieșind  din  matcă  și  provocând
inundații  ce  pun  în  pericol  numeroase
locuințe;

 Prezența  fenomenului  de  degradare  a
solurilor,  fiind  determinat  de  factori
naturali  (ploi  torențiale)  și  antropici
(defrișări, exploatări, pășunat excesiv);

 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

 Acces  facil  al  agricultorilor  la  piața  de
desfacere,  teritoriul  aflându-se  în
apropierea  municipiilor  Bacău,  Onești  și
Moinești;

 Creșterea  gradului  de  conștientizare  a
consumatorilor  cu  privire  la  produsele
locale ecologice;

 Înființarea  și  dezvoltarea  exploatațiilor
agricole  sunt  două  direcții  susținute  de
cadrul legislativ național;

 Multiple  oportunități  de  dezvoltare  ale
sectorului  agricol  prin  posibilitatea
accesării fondurilor europene;

 Creșterea  pieței  mondiale  a  produselor
tradiționale și agricole ecologice;

 Existența Camerelor Agricole Județene ce
oferă  sprijin  în  vederea  dezvoltării
mediului rural.

 Nerespectarea  principiului  exploatării
durabile  a  resurselor  naturale  poate
conduce la declanșarea unor dezechilibre
majore în ecosistem;

 Volatilitatea  prețurilor  de  pe  piața
produselor agricole;

 Productivitatea  redusă  a  sectorului
agroalimentar  și  fragmentarea
exploatațiilor agricole;

 Eroziunea și degradarea calității  solurilor
poate  duce  la  scăderea  randamentului
terenurilor destinate agriculturii;

 Mediul  concurențial  de  pe  piața
produselor  agroalimentare  poate
defavoriza producătorii locali;

 Slaba informare a agricultorilor cu privire
la normele europene, respectiv cunoștințe
insuficiente de antreprenoriat.

CARACTERISTICI DEMOGRAFICE ALE POPULAȚIEI



PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 În  teritoriu,  populația tânără (0 -  14 ani)
este  mai  numeroasă  comparativ  cu
populația  vârstnică  (65  ani  și  peste),
accentuand  fenomenul  de  întinerire  al
populației;

 Indicele  de  îmbătrânire  demografică  este
mai  scăzut  la  nivel  teritorial  (0.7)
comparativ  cu  cel  înregistrat  la  nivel
național,  regional  și  județean,  fapt  ce
întărește potențialul  ridicat de dezvoltare
al zonei;

 Existența unui spor migratoriu pozitiv; 
 Diversitate etnică la nivel teritorial (romi,

maghiari, ceangăi, italieni, germani).

 Spor  natural  negativ,  numărul  deceselor
fiind  superior  numărului  nașterilor,  fapt
ce  va  avea  efecte  negative  asupra
economiei pe termen lung; 

 Rata de natalitate înregistrează o valoare
de 10.0‰, fiind situată sub nivelul mediu
județean și regional;

 Valoare mai ridicată a ratei de mortalitate
(14.7‰)  comparativ  cu  media  județului
Bacău  (13.2‰),  a  regiunii  Nord-Est
(12.4‰) și a țării (12.5‰);

 Migrația  tinerilor  reprezintă  una  dintre
problemele existente la nivel teritorial.

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

 Promovarea la nivel național a unor politici
de creștere a natalității, ce au drept scop
inițierea  unor  programe  sociale  adresate
familiilor;

 Existența programele naționale și europene
ce sprijină menținerea tinerilor  în mediul
rural,  încurajând  dezvoltarea  propriilor
afaceri;

 Realizarea unor campanii de promovare și
conștientizare  în  rândul  locuitorilor  cu
privire la necesitatea întineririi populației;

 Posibilități  de  diminuare  a  migrației  în
rândul  tinerilor  prin  organizarea  unor
cursuri de formare profesională.

 Slaba dezvoltare a serviciilor medicale din
spațiul  rural  duce  la  creșterea  ratei  de
mortalitate;

 Scăderea  ratei  de  natalitate  poate
conduce  la  scăderea  populației  școlare,
având  ca  efect  un  declin  economic  pe
termen lung;

 Reducerea  natalității  contribuie  la
accentuarea fenomenului de îmbătrânire a
populației active;

 Migrația  forței  de  muncă  specializată
către centrele urbane apropiate;

 Accentuarea  fenomenului  de  migrație  a
tinerilor, datorată perspectivelor limitate
de dezvoltare din mediul rural.

ECONOMIE, FORȚĂ DE MUNCĂ, NIVEL DE TRAI

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 Sector economic dezvoltat și diversificat în
teritoriu,  fiind  înregistrate  470  societăți
comerciale ce activează în diferite domenii
de activitate;

 În  teritoriu,  100  persoane  în  vârstă  de
muncă  susțin  54  persoane  în  vârstă  de
dependență,  raportul  de  dependență
demografică fiind superior celui județean



 Potențial  comercial  ridicat,  comerțul  cu
ridicata  și  amănuntul  reprezentând
principalul  domeniu  de  activitate  al
întreprinzătorilor locali;

 Populația  ocupată  din  teritoriu
înregistrează o pondere foarte ridicată în
totalul  populației  active  (94.6%),  fapt  ce
evidențiază  gradul  de  dezvoltare  al
sectorului economic;

 La nivel teritorial, rata șomajului (5.5%) se
poziționează  sub media județeană (7.2%),
regională (6.6%) și națională (7.3%);

 Rată  de  înlocuire  a  forței  de  muncă
superioară județului Bacău;

 Nivelul  de  trai  din  teritoriu  este
mulțumitor  pentru  cei  mai  mulți  dintre
localnici. 

și național;
 Insuficiența locurilor  de muncă și  nivelul

scăzut de salarizare din teritoriu;
 Inexistența  unor  strategii  de  atragere  a

investitorilor,  respectiv  de  a  crea  noi
locuri de muncă pentru tineri reprezintă o
problemă la nivel teritorial;

 Nivel  de  dezvoltare  umană  scăzut
(IDUL<55)  pentru  5  din  cele  7  localități
existente  în  teritoriul  GAL  (Berzunți,
Buhoci, Cleja, Faraoani, Livezi).

 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 lanțurilor scurte;

 Reticența  producătorilor  agricoli  locali
pentru asociere.

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

 Accesul  facil  al  întreprinzătorilor  la
tehnologia  informațională  și  la
numeroasele servicii de comunicații;

 Politică  favorabilă  a  Uniunii  Europene  cu
privire  la  activitățile  de  cercetare  și
inovare din cadrul microîntreprinderilor;

 Posibilitatea  de  creare  a  noi  locuri  de
muncă  prin  facilitarea  accesului  la
finanțare  a  microîntreprinderilor  din
mediul rural;

 Existența multiplelor programe de formare
profesională  ce  contribuie  la  creșterea
gradului de calificare al populației.

 Informații  insuficiente  în  rândul
populației  din  mediul  rural  cu  privire  la
procedurile de înființare a unei afaceri;

 Existența  numeroaselor  taxe  și  impozite
împiedică dezvoltarea noilor afaceri;

 Nivel  scăzut  de  adaptabilitate  la
schimbările pieței a întreprinzătorilor;

 Capacitate scăzută a zonelor rurale de a
crea noi oportunități de muncă;

 Locurile  de  muncă  insuficiente  și
veniturile  scăzute  ale  populației  poate
avea  ca  efect  în  timp  depopularea
teritoriului;

EDUCAȚIE, SĂNATATE, ASISTENȚĂ SOCIALĂ

PUNCTE TARI
 Infrastructură de învățământ dezvoltată la

PUNCTE SLABE
 Cele  mai  multe  instituții  de  învățământ



nivel teritorial (29 grădinițe și 29 școli);
 Existența unui program școlar de tip "After

school";
 Calitatea  sistemului  de  învățământ  îi

mulțumește  pe  cei  mai  mulți  dintre
localnici;

 Infrastructură  informațională  dezvoltată,
laboratoarele  TIC  fiind  dotate  cu
calculatoare;

 Personal  sanitar  suficient  (medici  de
familie, farmaciști, medici stomatologi);

 Existența  unei  organizații
neguvernamentale ce oferă servicii sociale
corespunzătoare  nevoilor  persoanelor  cu
risc social.

din  teritoriul  GAL  necesită  lucrări  de
reabilitate și dotare;

 O parte dintre unitățile sanitare existente
la nivel local trebuie modernizate;

 Existența mai multor grupuri vulnerabile
ce necesită sprijin din partea APL;

 În teritoriu s-au identificat 99 copii fără
măsură  de  protecție,  părinții  fiind
plecați să muncească în străinătate;

 Servicii destinate copiilor cu dizabilități
deficitare  ce  scad șansele de  integrare
socială a acestora în comunitate;

 Existența  unei  cantine  sociale
nefuncționale din lipsa fondurilor.

 Servicii de urgență deficitare;
 Ajutoare  sociale  insuficiente  în  rândul

bătrânilor  precum  si  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

 Existența  fondurilor  europene  destinate
dezvoltării infrastructurii de învățământ;

 Posibilitatea  îmbunătățirii  activităților
didactice din mediul rural;

 Posibilitatea accesării diferitelor fonduri în
vederea dotării cu aparatură performantă a
unităților sanitare din mediul rural;

 Existența  diferitelor  programe  destinate
reintegrării  familiilor  vulnerabile  expuse
riscului de marginalizare.

 Buget limitat al unităților de învățământ;
 Politică  de  salarizare  nefavorabilă  în

rândul  specialiștilor  din  sănătate,  factor
ce determină migrația acestora spre zone
mai dezvoltate;  

 Cadru  legislativ  deficitar  în  rândul
violenței  domestice,  deși  numărul
cazurilor  de  violență  în  familie  este  în
creștere;

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

CARACTERISTICI DE MEDIU, CULTURĂ, TURISM



PUNCTE TARI
 Existența în teritoriu  a ariei  de protecție

specială  avifaunistică  Lacurile  de
acumulare Buhuși - Bacău - Bereș;

 În aria teritorială GAL se regăsesc 2 zone
cu  valoare  naturală  ridicată  (comunele
Berzunți și Livezi);

 Apă  de  o  calitate  bună,  cu  un  procent
corespunzător de săruri și  un grad ridicat
de potabilitate;

 În teritoriu există operatori de salubritate
ce  asigură  colectarea  și  transportul
deșeurilor;

 Existența  a  11  monumente  istorice  de
interes local (monumente de arheologie și
arhitectură);

 Posibilitatea  practicării  mai  multor  forme
de turism (ecumenic, sportiv, de agrement,
cultural);

PUNCTE SLABE
 Majoritatea localităților din cadrul GAL nu

dispun de un sistem de colectare selectivă
a deșeurilor rezultate în urma activităților
gospodărești;

 Cele  mai  multe  dintre  bisericile  ce
constituie  patrimoniul  cultural  al
teritoriului necesită lucrări de reabilitare;

 Pierderea  tradițiilor  și  obiceiurilor
locale.

 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; 
 Numărul  tot  mai  redus  de  evenimente

culturale, târguri, expoziții etc.

OPORTUNITĂȚI
 Receptivitatea populației  la  campaniile  de

promovare  a  colectării  selective  a
deșeurilor;

 Existența multiplelor programe naționale și
europene  destinate  modernizării  și  dotării
așezămintelor culturale din mediul rural;

 Informatizarea  bibliotecilor  în  vederea
îmbunătățirii  serviciilor  oferite  de acestea
utilizatorilor;

 Implementarea  de  proiecte  în  vederea
dezvoltării infrastructurii turistice de către
APL.

AMENINȚĂRI
 Menținerea  mentalității  de  indiferență

față  de protecția  mediului,  în special  în
rândul populației vârstnice;

 Slaba  preocupare  a  agenților  economici
privind refolosirea ambalajelor;

 Discrepanțele  existente  între  domeniul
cultural  și  nevoile,  respectiv  interesele
comunității  duc  la  pierderea  relevanței
actului cultural;

 Urbanizarea populației  duce la pierderea
autenticității și specificul local.

URBANISM (infrastructură utilitară, rutieră, servicii de telecomunicații)

PUNCTE TARI
 Infrastructură  utilitară  (apă-canal)  mai

dezvoltată  față  de  media  zonei  rurale  a
județului Bacău;

 Aproximativ  95.0%  din  locuințele  din
teritoriu dispun de instalație electrică;

 Populația  are  acces  la  serviciile  de

PUNCTE SLABE
 Mai  puțin  de  jumătate  dintre  drumurile

comunale  existente  în  teritoriu  sunt
asfaltate  (47.1%),  iar  peste  90.0%  din
drumurile  sătești  necesită  lucrări  de
reabilitare.

 Existenta  în  teritoriu  a  unor  comune



telecomunicații  (telefonie,  cablu  TV  și
internet); 

 Mijloacele  de  transport  public  sunt
suficiente, acoperind nevoile populației.

(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
 Posibilitatea  dezvoltării  infrastructurii  de

apă  și  apă  uzată  din  mediul  rural  prin
accesarea  diferitelor  fonduri  destinate
îmbunătățirii infrastructurii de bază;

 Posibilități  ridicate  pentru  extinderea  și
reabilitarea  infrastructurii  rutiere  prin
intermediul  finanțărilor  nerambursabile
provenite de la Uniunea Europeană; 

 Interes din partea agenților economici de a
extinde  serviciul  de  distribuție  a  gazelor
naturale în mediul rural.

AMENINȚĂRI
 Resurse  financiare insuficiente  în  mediul

rural  pentru  cofinanțarea  proiectelor  ce
vizează  modernizarea  infrastructurii
rutiere și utilitare;

 Menținerea unui grad redus de absorbție a
fondurilor  europene  destinate  reabilitării
infrastructurii;

 Disparități accentuate între zonele rurale
și cele urbane ca urmare a infrastructurii
și a serviciilor de bază slab dezvoltate.


