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CAPITOLUL III.  – ANALIZA SWOT  ŞI METODOLOGIE 

3.1. Introducere 

Orice comună trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în  ceea ce priveşte dezvoltarea sa în viitor. Lipsa unei 
asemenea viziuni duce la o activitate administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse 
preţioase. Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi programele operaționale funcţionează cel mai bine atunci când fac parte dintr-
un cadru coerent şi când există o coordonare la nivel strategic. 

Procesul de planificare strategică a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare a comunităţii pe o perioadă de 6 ani. Etapele 
metodologice principale au fost următoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a 
comunităţii, analiza sectorială a domeniilor strategice principale şi articularea documentului strategic. 

Principiile care au stat la baza au fost asigurarea validităţii ştiinţifice, implicarea comunităţii, transparenţa, obiectivitatea, coerenţa 
şi continuitatea demersului. 

Pentru a da roade, însă, planificarea strategică trebuie însoţită de promovarea, la nivelul administraţiei publice, a unui management 
strategic integrat, la toate nivelurile, capabil să identifice şi să speculeze oportunităţile apărute în beneficiul comunităţii. 

Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este dcscriptiv: Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte 
slabe), Opportunities (oportunități), Threats (riscuri). 

Punctele forte şi cele slabe sunt legate de comună şi de strategiile acesteia, şi de modul cum se compară cu concurenţa. Oportunităţile 
şi ameninţările vin dinspre mediul de piaţă şi din direcţia concurenţei; de regulă sunt factori asupra cărora zona în general nu are niciun 
control. Analiza SWOT ia în considerare organizarea aşezării, performanţele acesteia, produsele cheie şi pieţele strategice. 
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Întrebări cheie care îndrumă analiza strategică: 
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POTENŢIALUL COMUNITĂŢII ŞI DIRECŢII POSIBILE DE DEZVOLTARE 

Primul pas în elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a comuna ŞIMNICU DE SUS a fost evaluarea situaţiei curente a comunei din 
perspectiva domeniilor cheie care a apermis analiza în detaliu a tuturor aspectelor pozitive şi negative ale evoluţiei sale. 

Scopul final al acestei evaluări reprezintă atât formularea obiectivelor strategice ale comunei ŞIMNICU DE SUS pe termen lung, cât şi 
stabilirea direcţiilor de dezvoltare pentru a atinge obiectivele stabilite. În procesul de elaborarea a strategiei s-a folosit analiza SWOT, ca 
instrument managerial, pentru evaluarea şi prezentarea sintetică a aspectelor celor mai importante care vor afecta, într-un mod sau altul, 
evoluţia viitoare a comunei ŞIMNICU DE SUS. 

Orice comunitate trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sa în viitor.  
Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă 

iraţional resurse preţioase. Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel mai  bine atunci 
când fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o coordonare la nivel strategic. 

Procesul de planificare strategică a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare a unei comunităţii pe o perioadă de minim 6 
ani. Etapele metodologice principale au fost următoarele:  
-realizarea unei analize preliminare; 
-stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii; 
-analiza sectorială a domeniilor strategice principale; 
-articularea documentului strategic. 

Pentru a avea certitudine că politicile şi programele existente corespund necesităţilor de dezvoltare a comunei ŞIMNICU DE SUS, în 
cadrul limitărilor impunse de resursele locale disponibile şi pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeană susţine  politica de 
dezvoltare regională s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2014 -2020. Problemele cheie au fost identificate 
pe baza concluziilor evaluării premergătoare şi prezentate în cadrul unei matrici, sub forma punctelor slabe, punctelor tari,  oportunităţilor 
şi ameninţărilor. 

Punctele tari se referă la mediul intern şi reprezintă resursele şi capacităţile de care comunitatea dispune şi care sunt 
superioare celor deţinute de alte comunităţi similare. 

Punctele slabe se referă la mediul intern şi reprezintă resursele şi capacităţile insuficiente sau de o calitate inferioară celor 
deţinute de alte comunităţi similare. 
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Oportunităţile se referă la mediul extern şi reprezintă suma evoluţiilor favorabile ale mediului de ansamblu al ţării, care 
poate îmbrăca forme extrem de diferite plecând de la schimbările legislative, integrarea europeană şi posibilitatea oferită 
comunităţii de a se dezvolta într-o formă superioară pe ansamblu sau pe domenii de interes. 

Ameninţările se referă la mediul extern şi reprezintă evoluţii defavorabile ale acestuia privite în ansamblu, care pot îmbrca 
forme extrem de diferite, plecând de a schimbările de mentalitate, lacunelelegislative şi evoluţii economice negative sau instabile 
care afectează capacitatea comunităţii de a atinge obiectivele strategice pe care şi le- a propus. 

În urma analizei SWOT s-au identificat sapte principii prioritare care ar trebui să stea la baza elaborării strategiei în vederea 
dezvoltării durabile, şi anume: 
 
 Dezvoltare rurala durabilă;  
 Creşterea competitivității economice a comunei ;  
 Dezvoltarea infrastructurii locale de bază (căi rutiere, utilităţi);  
 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii sociale (sănătate, educație, servicii sociale);  
 Dezvoltarea agroturismului, valorificarea patrimoniului natural şi a moştenirii cultural-istorice;  
 Dezvoltarea resurselor umane în sprijinul unei ocupări durabile şi a incluziunii sociale;  
 Protecţia mediului şi creşterea eficienţei energetice;  
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3.2. ANALIZA SWOT – CADRUL NATURAL  

 
PUNCTE TARI 

 
PUNCTE SLABE 

 
OPORTUNITATI 

 
AMENINTARI 

Vegetaţie bogată şi cu varii 

specii de plante; 

Se găsesc diferite specii de 

animale în care este localizată 

comuna; 

Clima temperat-continentală 
este prielnică culturilor agricole 
în special a culturilor 
legumicole; 

Reţea hidrografică bogată; 

Eforturi ale autorităţilor locale 

de aplicare riguroasă a 

legislaţiei privind protecţia 

mediului;  

Terenuri favorabile agriculturii; 

Subsolul este bogat în resurse 

naturale (ţiţei, gaze naturale, 

nisipuri, pietrişuri etc.); 

Patrimoniu natural inexistent în 

comună (Situri Natura 2000 şi 

Arii naturale protejate); 

Poluarea excesivă a râurilor şi 

pârâurilor datorită activităţilor 

industriale; 

Sisteme de irigaţii insuficiente 

sau insuficient dezvoltate; 

Lipsa politicilor pentru 

minimizarea/reciclarea 

deşeurilor rezultate din 

activităţile economice; 

Inexistenţa unor organizaţii 

neguvernamentale cu profil 

ecologic şi de protecţia 

mediului; 

Eficientizarea instituţiilor 

existente; 

Valorificarea cadrului natural 

printr-un turism prietenos față 

de mediu; 

Bună colaborare între 

autorităţile locale, instituţii 

publice, agenţi economici şi alţi 

indivizi interesaţi; 

Dezvoltare a teritoriului şi  

facilitarea accesului la finanţare 

a micilor întreprinzatori, prin 

prezenţa în GAL Amaradia-Jiu; 

Protejarea şi întreţinerea 

capitalului natural prin 

finanţare europeană şi/sau 

finanţare de la bugetul statului. 

Indiferenţa faţă de protecţia 

mediului; 

Nivel redus de implicare a 

oamenilor pentru dezvoltarea 

teritoriului lor; 

Defrişări neraţionale şi lipsă 

lucrări ameliorare terenuri care 

duc la alunecări de teren; 

Exploatarea haotică a resurselor 

naturale; 

Slabă valorificare a 

patrimoniului natural; 

Lipsa informaţiilor legate de 

normele europene de mediu în 

rândul micilor întreprinzători; 
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3.3. ANALIZA SWOT - POPULAŢIE ŞI SOCIETATE (DEMOGRAFIE ,EDUCAŢIE, SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ, PATRIMONIU 
ARHITECTURAL ŞI CULTURAL) 

 
PUNCTE TARI 

 
PUNCTE SLABE 

 
OPORTUNITATI 

 
AMENINTARI 

Grad ridicat de toleranţă, nivel 

redus de conflicte sociale între 

cetăţeni; 

Existenţa unor furnizori de 

formare profesională autorizaţi; 

Distanţa mică faţă de oraşele 

Craiova şi Filiaşi are rol 

important în satisfacerea 

nevoilor de asistenţă medicală şi 

socială, educaţie, cultură etc. 

Îmbunătăţirea pregătirii 

personalului în domeniul 

asistenţei sociale şi a protecţiei 

copilului; 

Lipsa disparităţilor în privinţa 

accesului la educaţie între femei 

şi bărbaţi; 

Slaba dezvoltare a 

infrastructurii destinate 

activităților recreative;  

Infrastructură aproape 

inexistentă de susţinere a 

grupurilor sociale defavorizate, 

de exemplu lipsă spaţiu locativ;  

Fenomen de îmbătrânire 

demografică; 

Spor negativ al migraţiei nete; 

După terminarea facultăţii, 

tinerii nu se stabilesc în 

comună, considerând că nu au 

suficiente perspective aici; 

Comunicare insuficientă şi 

formală între entităţi din 

comunităţi diferite; 

 

Derularea unor programe de 

pregătire pentru activități 

diverse; 

Dotarea şi modernizarea  unui 

centru medical; 

Existenţa unei reţele 

educaţionale dezvoltate ce 

poate fi adaptată nevoilor 

locale; 

Posibilitatea valorificării 

moştenirii culturale; 

Servicii sociale care pot fi 

dezvoltate: centre pentru 

victimele violenţei în familie, 

centre medicale pentru 

comunităţi de romi, centre pilot 

de integrare a persoanelor cu 

handicap uşor, etc; 

Sporul natural este în continuă 
descreştere; 

Acorduri internaționale privind 
legalizarea deplasărilor pentru 
muncă în străinătate, astfel 
crescând numărul de imigranți 
și reducerea populației pe raza 
comunei; 

Mediul rural este mai puţin 
atractiv decât mediul urban 
pentru profesori; 

Decalaj crescut între mediul 
urban şi rural, din punct de 
vedere educaţional şi al 
accesului la servicii sociale; 

Sărăcia are efecte asupra 
posibilităţilor de acces la 
educaţie şi a condiţiilor de 
sănătate 
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3.4. ANALIZA SWOT -SITUAŢIA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE ÎN COMUNA ŞIMNICU DE SUS, SITUAŢIA AGRICULTURII SI ZOOTEHNIEI  
 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 
 

OPORTUNITATI 
 

AMENINTARI 

Forţa de munca tânără; 

Potenţial zootehnic şi apicol; 

Zonă favorabilă dezvoltării  

pomilor fructiferi;  

Vechi tradiţii în prelucrarea unor 

resurse locale ca viticultura, 

pomicultura, prelucrarea laptelui, 

meşteşuguri etc;  

Existenţa micro-fermelor cu 

domeniul de activitate în 

sectoarele pomicole şi viticole; 

Piata de desfacere locala; 

Autorităţi locale deschise pentru 

atragerea şi sprijinul 

investitorilor; 

Potenţial de asociere şi comasare 

terenuri; 

 

Slaba diversificare a sectoarelor 

economice; 

Slaba capitalizare a 

intreprinderilor, în special a IMM-

urilor; 

Lipsa centrelor de afaceri, 

informare şi consultanţă în 

afaceri; 

Parteneriate public-private 

insuficient dezvoltate emigrarea 

spre oraş, lipsa unor instituţii 

guvemamentale şi 

neguvernamentale care se ocupă 

cu pregătirea şi reconversia 

profesională; 

Echipamente şi tehnologii de 

producţie învechite; 

Produse agricole neetichetate şi 

necertificate; 

Înfiinţarea de ferme zootehnice 

pentru creşterea bovinelor, 

ovinelor şi caprinelor; 

Crearea de noi locuri de munca; 

Creşterea veniturilor populaţiei 

din agricultura; 

Valorificarea potenţialului 

tradiţional; 

Diversificarea activităţilor 

economice; 

Programe guvernamentale şi 

europene de stimulare a 

dezvoltării întreprinderilor; 

Atragerea investitorilor prin 

facilităţi locale; 

Implicarea actorilor locali din 

domeniile socio -economice în 

rezolvarea problemelor 

comunităţii; 

Cunoştinţe insuficiente legate de 
elaborarea şi administrarea 
proiectelor finanţate din 
Fondurile Structurale FEADR;  

Slaba informare a agricultorilor 
cu privire la normele europene;  

Cadrul legislativ insuficient 
pentru sprijinul IMM-urilor la 
debut; 

Oferte de creditare greu 
accesibile (garanţii mari) 
concurenţa zonelor apropiate 
care beneficiază de infrastructuri, 
de utilităţi mai bune; 

Concurenta importului de 
produse agroalimentare de pe 
piaţa UE; 

Lipsa unui cadru legal pentru 
protejarea producţiei agricole 
interne; 
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3.5. ANALIZA SWOT  INFRASTRUCTURĂ ŞI TRANSPORT 

 
PUNCTE TARI 

 
PUNCTE SLABE 

 
OPORTUNITATI 

 
AMENINTARI 

Există interes la nivelul 

instituţiilor locale  pentru 

acţiuni/programe -proiecte 

locale de reabilitare şi 

conservare a infrastructurii 

locale; 

Reţea de comunicaţii electronice 

bine răspândită; 

Reţea de telefonie bine 

dezvoltată; 

Existenta reţelei de distribuţie a 

apei; 

Existenta reţelei de canalizare; 

Existenţa serviciilor poştale; 

Sisteme de distribuţie a energiei 

electrice ce acoperă practic 

toate aşezările comunei; 

Distanţa relativ mare faţă de 

reşedinţa de judeţ; 

Resurse financiare slabe pentru 

finanţarea şi co-finanţarea 

proiectelor finanţate prin 

Fonduri Structurale; 

Dificultăţi în implementarea 

normelor UE; 

Interes scăzut faţă de separarea, 

colectarea şi reutilizarea 

deşeurilor; 

Infrastructura de transport slab 

dezvoltată; 

Gestionarea deficitară a 

deşeurilor; 

Starea necorespunzătoare a 

sistemului de iluminat public; 

Fondurile europene destinate 

dezvoltării mediului rural 

permit accesarea surselor de 

finanţare pentru reabilitarea 

infrastructurii comunei. 

Modernizarea drumurilor 

comunale prin asfaltare; 

Realizare aleilor pietonale; 

Realizarea reţelei de canalizare; 

Realizarea reţelei de alimentare 

cu apă; 

Realizarea reţelei de alimentare 

cu gaze naturale; 

Realizarea staţiei de epurare şi 

tratare a apelor reziduale; 

Lucrări de reabilitare a reţelei 

de iluminat public în comună; 

Neadaptarea infrastructurii de 

transport conform cerinţelor 

europene poate avea efecte 

negative în domeniul 

economico-social şi de mediu; 

Dezvoltarea accelerată şi 

necontrolată a transporturilor 

rutiere, în special prin 

intermediul autoturismelor 

proprietate personală, în cazul 

nedezvoltării reţelelor de 

transport public de călători; 

Subdimensionarea activităţii de 

transport, cauzată de 

nefinanţarea adecvată a 

modernizării şi întreţinerii 

infrastructurilor, dar şi a 

achiziţiei de vehicule moderne, 

performante; 
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3.6. Analiza SWOT  TURISM 

 
PUNCTE TARI 

 
PUNCTE SLABE 

 
OPORTUNITATI 

 
AMENINTARI 

Cadru natural deosebit; 

Atracţii turistice naturale; 

Râurile din zonă şi văile 

acestora permit amenajarea 

unor baze piscicole, atât pentru 

pescuitul de agrement, cât şi 

pentru cel industrial; 

Turismul reprezintă o 

oportunitate în apariţia şi 

dezvoltarea IMM-urilor cu 

activitati turistice; 

Acces facil, din punct de vedere 

turistic, la zona de sud a 

judeţului Dolj; 

Existenţa manifestărilor 

culturale; 

Existenţa obiceiurilor populare; 

Obiectivele turistice nu sunt 
suficient promovate; 

Lipsa de cunoştinţe a celor care 
vor să practice turismul rural şi a 
reclamei; 

Obiectivele turistice nu sunt puse 
suficient in valoare şi nu sunt 
protejate; 

Resurse financiare, investiţii 
autohtone şi străine insuficiente 
pentru dezvoltarea spaţiilor de 
cazare si atragerea turiştilor; 

Lipsa unui centru de informare 

turistică (ghid turistic, pliante, 

broşuri, panouri publicitate, 

indicatoare); 

Lipsa unor proiecte de 

promovare locale, lipsa unor 

asocieri între localităţi având ca 

scop promovarea întregii regiuni; 

Dezvoltarea unui centru de 

informare turistică; 

Creşterea interesului  naţional şi 

european privind  valorificarea 

zonelor cu potenţial turistic; 

Atragerea investitorilor şi marilor 

operatori internaţionali de turism 

şi integrarea punctelor turistice 

zonale în circuitele turistice 

internaţionale; 

Creșterea interesului față de 

turism ca o șansă a dezvoltării 

locale și regionale; 

Construirea şi amenajarea unor 

baze turistice şi de agrement  

conform standardelor aflate în 

vigoare; 

Reacţia redusă a mediului local 
la schimbările şi provocările 
zilelor noastre, conducând la 
scăderea competitivităţii în 
favoarea altor oraşe / regiuni 
considerate mai interesante de 
către turişti şi investitorii în 
turism; 

Pierderea patrimoniului cultural 
imaterial (obiceiuri, tradiţii, 
port popular, gastronomie) în 
contextul depopulării şi al 
îmbătrânirii populaţiei din 
zonele rurale; 

Lipsa lucrărilor de întreţinere a 
monumentelor istorice duce la 
degradarea continuă şi chiar la 
degradarea iremediabilă a 
acestora; 

 


