
Capitolul III: ANALIZA SWOT 

1. TERITORIUL 

Puncte tari Puncte slabe 

●Aşezarea geografică avantajoasă a 

teritoriului în zona colinară a judeţului 

Prahova, într-o zonă aflată în centrul şi 

extrema de vest a judeţului; 

●Existenţa în teritoriu a numeroaselor lacuri 

sărate şi ape sulfuroase cu înalte calităţi 

curative; 

●Condiţii geografice favorabile            

(hidrogeologice, pedologice, etc) agriculturii 

şi oricăror alte activităţi non agricole şi 

turistice; 

●Relieful teritoriului este variat câmpie, zone 

interfluviale, terase, luncă permiţând o 

dezvoltare echilibrată a sectorului agricol 

(pomicultură, legumicultură, creşterea 

animalelor, producţie vegetală); 

●Existenţa unei mari diversităţi de soluri 

benefice culturilor vegetale, livezilor, 

păşunilor, fâneţelor, dar şi construcţiilor etc 

●Teritoriul dispune de numeroase resurse 

naturale cum sunt: ţiţei şi gaze naturale, 

cărbune, nisip cuarţos, gresii, marne, argile 

şi  ape minerale; 

●Existenţa unei reţele hidrografice 

importante, cu numeroase râuri, pârâuri şi 

lacuri. 

●Potenţialul natural şi antropic al teritoriului 

insuficient valorificate; 

●Suprafaţă cu teren degradat foarte mare, 

reprezintă 2,86% din suprafaţa totală ;  

●Suprafaţa terenului arabil este în scădere ;  

●Existenţa unei zone foarte înalte (900 m) 

unde  nu se poate cultiva şi nici creşte 

animale ;  

Oportunităţi Ameninţări 

●Teritoriu aflat în arealul cuprins între 

oraşele: Ploieşti, Câmpina, Breaza, Slănic şi 

Plopeni, care oferă variate posibilităţi de 

schimburi economice ; 

●Învecinarea teritoriului GAL cu municipiile 

Ploieşti şi Câmpina şi staţiunile turistice de 

pe Valea Prahovei şi Valea Doftanei asigură 

bune oportunităţi de dezvoltare a turismului 

rural;  

●Teritoriul este străbătut de DN1 care 

reprezintă o importantă cale de acces către 

toate zonele din ţară. 

●Creşterea frecvenţei şi a duratei 

fenomenelor meteo-extreme,  ca urmare a 

schimbărilor climatice; 

●Seceta mai îndelungată a condus la 

degradarea unor terenuri;  

●Existenţa drumurilor naţionale cu trafic 

intens duce la o creştere a gradului de 

poluare şi un risc crescut de accidente; 

●Datorită numeroaselor văi şi râuri din 

teritoriu există un risc major de inundaţii. 

2. Populaţia 

Puncte tari Puncte slabe 

●Populaţie numeroasă, respectiv  86.161 

locuitori, reprezentând o pondere importantă 

din populaţia judeţului Prahova, respectiv 

●Ponderea populaţiei active mai mică decât 

media naţională; 

●Existenţa grupurilor minoritare segregate; 



11.29%; 

•Existenţa unei ponderi importante de 

populaţie urbană, respectiv oraşul Băicoi, 

care reprezintă 20,87% din totalul 

teritoriului; 

•Densitatea medie a populaţiei la nivel de 

teritoriu GAL este mare, respectiv de 161,82 

loc/Km²; 

•Rata sărăciei are o medie favorabilă la 

nivelul teritoriului, doar două comune având 

indicele dezvoltării umane sub 55; 

•Populaţia în vârstă de peste 64 ani mai 

numeroasă decât media judeţeană şi 

naţională; 

•Rata ocupării forţei de muncă este mică mai 

ales în rândul tinerilor; 

Ponderea activităţilor independente este 

redusă; 

•Rata şomajului este ridicată cu deosebire în 

rândul tinerilor; 

•Nivel de şcolarizare mai scăzut decât media 

judeţeana; 

•Pondere mare a copiilor analfabeţi; 

•Pondere mare a populaţiei inactive. 

Oportunităţi Ameninţări 

•Existenţa fondurilor europene pentru 

dezvoltarea profesională a persoanelor active 

din teritoriu; 

•Resurse încă disponibile de forţă de muncă; 

•Existenţa numeroaselor programe care 

sprijină incluziunea socială şi formarea 

profesională; 

•Existenţa în imediata vecinătate a 

teritoriului GAL a cinci oraşe importante şi 

puternic industrializate; 

•Îmbătrânirea populaţiei şi accentuarea 

gradului de dependenţă; 

•Scăderea populaţiei inclusiv a celei apte de 

muncă; 

•Afectarea posibilităţilor de dezvoltare 

economică din cauza migraţiei persoanelor cu 

un înalt grad de calificare. 

•Apropierea de oraşe implică migrarea forţei 

de muncă (în special în rândul tinerilor); 

3. Activităţi economice 

Puncte tari Puncte slabe 

•Existenţa unui număr important de agenţi 

economici; 

•Existenţa unor întreprinderi mijlocii şi mari 

inclusiv în mediul rural; 

•Forţa de muncă disponibilă pentru 

dezvoltarea de activităţi economice; 

•Existenţa pe teritoriu a spaţiilor posibile de 

utilizat pentru demararea afacerilor locale; 

•Existenţa în teritoriu a parcurilor industriale 

şi a zonelor declarate intravilan industriale. 

•Turismul rural slab dezvoltat; 

•Pondere mare a forţei de muncă ocupată în 

sectorul primar; 

•Nivel de calificare a forţei de muncă 

insuficient pentru dezvoltarea anumitor 

activităţi economice; 

•Pondere scăzută a unităţilor de procesare 

produse agricole. 

Oportunităţi Ameninţări 

•Resurse importante pentru dezvoltarea 

turismului: obiective de patrimoniu, 

infrastructură rutieră bună, climat favorabil, 

•Resurse naturale bogate; 

•Existenţa oportunităţilor de dezvoltare prin 

fonduri europene; 

•Posibilitatea accesării creditelor cu dobândă 

subvenţională pentru crearea de noi locuri de 

•Factori descurajanţi pentru devoltare, cum 

ar fi birocraţia excesivă; 

•Scăderea populaţiei şi îmbătrânirea acesteia; 

•Nivelul taxelor şi impozitelor; 

•Schimbările legislative dese. 



muncă în mediul rural; 

Programe  guvernamentale pentru IMM-uri; 

•Existenţa gării Floreşti în teritoriu care 

asigură legătura feroviară; 

•Traversarea teritoriului de către Autostrada 

Bucuresti-Brasov; 

•Existenţa DN1 că ruta de transport; 

•Apropierea faţă de Bucureşti (aproximativ 80 

km), Ploieşti, Braşov. 

4. Agricultură 

Puncte tari Puncte slabe 

•Suprafaţa agricolă importantă; 

•Favorabilitate bună pentru cultura 

cerealelor, legumicultură, pomicultură; 

•Existenţa unor suprafeţe importante de 

păşuni şi fâneţe; 

•Forţa de muncă disponibilă; 

•Existenţa condiţiilor favorabile de obţinere a 

produselor ecologice. 

•Existenţa unor terenuri degradate şi 

neproductive; 

•Majoritatea exploataţiilor sunt mici, 

terenurile fiind fărâmiţate excesiv; 

•Lipsa unor forme asociative de tipul 

cooperativelor şi a grupurilor de producători 

la nivelul teritoriului; 

•Forţa de muncă ocupată în agricultură 

insuficient calificată, inclusiv şefi de 

exploataţii. 

Oportunităţi Ameninţări 

•Surse importante de finanţare prin 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală; 

•Existenţa Grupului de Acţiune Locală cu 

experienţă implementării unei strategii de 

dezvoltare locală; 

•Dezvoltarea turismului rural ca factor de 

potenţare a dezvoltării agriculturii;  

•Existenţa subvenţiilor pentru agricultură; 

•Existenţa creditelor speciale pentru 

agricultură cu dobânzi şi condiţii 

preferenţiale. 

•Existenţa la nivel judeţean a proiectului 

“Drumul Fructelor” din care fac parte cinci 

comune din teritoriul GAL şi anume: Aluniş, 

Cornu, Scorţeni, Telega şi Vărbilău.  

•Existenţa în partea central Vestică a 

teritoriului GAL a Municipiului Câmpina, care 

reprezintă principal şi cea mai avantajoasă 

piaţă de desfacere oentru producătorii din 

întreg teritoriul GAL. 

•Terenuri supuse eroziunii şi alunecărilor; 

•Existenţa unor factori poluanţi datoraţi 

managementului defectuos al deşeurilor; 

•Schimbările climatice ca factor perturbator 

al dezvoltării agriculturii: secetă în anumite 

perioade, îngheţ în unele zile de primăvară, 

ploi torenţiale, etc; 

•Riscul depopulării unor sate; 

5. Caracteristici de mediu 

Puncte tari Puncte slabe 

•Importante suprafeţe de pădure; 

•Existenţa unui site Natura 2000; 

•Există terenuri degradate şi neproductive, 

peste media judeţeană; 



•Reţea hidrografică importantă:ape 

curgătoare, lacuri, ape minerale; 

•Existenţa zonelor cu valoare naturală 

ridicată (HNV); 

•Colectarea centralizată a deşeurilor în toate 

UAT-urile. 

•Zone care se confruntă cu constrângeri 

naturale specifice (ZDM); 

•Slaba colectare selectivă a deşeurilor; 

•Nivelul educaţional scăzut în domeniul 

protecţiei mediului (aruncarea gunoiului 

menajer şi al deşeurilor pe domeniul public, 

tăieri ilegale de copaci, etc) 

Oportunităţi Ameninţări 

•Schimbări pozitive în cadrul legislative; 

•Iniţiative ale autorităţilor publice judeţene 

şi locale în domeniul mediului; 

•Fonduri disponibile pentru rezolvarea unor 

probleme de mediu; 

•Existenta la nivelul judeţului Prahova a unui 

program de colectare selective a deşeurilor; 

•Existenţa interesului din partea ONG-urilor 

să colaboreze cu şcolile din teritoriul GAL pe 

probleme de ecologizare. 

•Existenţa fenomenelor de eroziune a solului 

şi alunecarea terenurilor; 

•Poluare cu petrol şi sare în unele zone; 

•Vegetaţie degradată; 

•Defrişări excesive; 

•Risc de inundaţii. 

6. Patrimoniu material şi imaterial 

Puncte ţări Puncte slabe 

•Patrimoniul rural bogat şi divers (tradiţii, 

peisaje naturale, arhitectură tradiţională) ; 

•Obiective importante de patrimoniu din 

categoriile A şi B; 

•Unele obiective sunt în stare bună sau în 

restaurare; 

•Existenţa unor zone de cercetare 

arheologică pe teritoriul GAL; 

•Organizarea unor manifestări culturale 

tradiţionale în toate UAT-le din teritoriu; 

•Existenţa unui site Natura 2000 în teritoriu. 

•Stare de degradare accentuată a unor 

obiective de patrimoiu; 

•Diminuarea sau pierderea unor meşteşuguri 

specifice zonei; 

•Migrarea către oraş sau alte zone în special a 

tinerilor duce la pierderea unor obiceiuri 

tradiţionale; 

•Slaba protecţie, punere în valoare şi 

valorificare a patrimoniului local de către 

autorităţile publice locale din teritoriu; 

Oportunităţi Ameninţări 

•Oportunităţi de finanţare pentru 

renovarea/modernizarea unor obiective de 

patrimoniu; 

•Interesul crescând manifestat de societatea 

în ansamblu ei pentru bogăţia patrimoniului şi 

a tradiţiilor rurale, pentru elementele de 

identitate rurală şi stilul de viaţă 

tradiţional ;  

•Lipsa interesului tinerilor pentru păstrarea şi 

conservarea patrimoniului cultural şi istoric ; 

•Nerespectarea specificului rural şi tradiţional 

al construcţiilor din zonele de patrimoniu; 

•Îmbătrânirea populaţiei din zonele 

teritoriului în care patrimoniul  cultural este 

păstrat şi conservat; 

•Slaba promovare şi valorificare a produselor 

realizate de meşteşugarii tradiţionali. 

7. Infrastructură 

Puncte tari Puncte slabe 

•Reţea dezvoltată de drumuri naţionale, 

judeţene, comunale; 

•Mai există drumuri comunale care necesită 

modernizare; 



•Drumurile judeţene care tranzitează 

teritoriul GAL sunt astfaltate ;  

•Legătura directă a teritoriului cu municipiile 

Ploieşti şi Câmpina prin intermediul DN1 şi DN 

72; 

•Existenţa sistemelor centralizate de 

alimentare cu apă potabilă, care acoperă o 

mare parte din teritoriul GAL, gospodării şi 

instituţii; 

•Planurile autorităţilor publice locale de a 

extinde reţelele de apă în întregul  teritoriu; 

•O parte dintre UAT-urile din teritoriu dispun 

de reţele de alimentare cu gaze. 

•Insuficienţa fondurilor financiare pentru 

modernizarea şi reabilitarea drumurilor 

existente. 

•Sistemele centralizate de alimentare cu apă 

şi canalizare menajeră nu acoperă întreg 

teritoriul; 

•Nu toate locuinţele sunt racordate la 

reţelele de alimentare cu apă şi canalizare, 

acolo unde acestea există; 

•O parte din reţelele de alimentare cu apă 

necesită reparaţii 

•Lipsa infrastructurii tehnice pentru 

alimentarea cu gaze naturale în o parte din 

teritoriu; 

•Dotarea precară a serviciului de situaţii de 

urgenţă şi alte servicii din cadrul UAT-urilor. 

Oportunităţi Ameninţări 

•Apropierea de viitoarea autostradă 

Bucureşti-Braşov; 

•Existenţa unor oportunităţi de finanţare a 

obiectivelor de infrastructură; 

•Existenţa unor studii de fezabilitate pentru 

alimentare cu apă şi canalizare; 

•Posibilităţi programe judeţene de 

modernizare a infrastructurii rutiere. 

•Procedurile de implementare a proiectelor 

finanţate din fonduri comunitare sunt 

complicate şi necesită un volum documentar 

de anvergură; 

•Bugete limitate ale autorităţilor publice 

locale. 

8. Organizare instituţională şi socială 

Puncte tari Puncte slabe 

•Existenţa în toate localităţile teritoriului a 

cabinetelor medicale, cabinetelor 

stomatologice şi farmaciilor, deservite de 

personal calificat; 

•Repartiţie echilibrată a numărului de 

persoane pe medici de familie; 

•Interesul autorităţilor locale pentru 

asigurarea asistenţei medicale în 

comunităţile locale din teritoriu; 

•Reabilitarea unora dintre clădirile 

cabinetelor medicale şi a dispensarelor din 

teritoriu. 

•Dotarea precară cu aparatură de specialitate 

a unora dintre cabinetele medicale; 

•Resurse financiare limitate ale populaţiei din 

teritoriu; 

•Gradul ridicat de uzură al aparaturii 

medicale; 

•Nu toată populaţia este asigurată în sistemul 

asigurărilor de sănătate de stat datorită lipsei 

locurilor de muncă; 

•Lipsa de cultură sanitar-profilactica a 

poulatiei din mediul rural. 

Oportunităţi Ameninţări 

•Programe de finanţare europene pentru 

reabilitarea şi dotarea unităţilor medicale; 

•Descentralizarea sistemului medical; 

•Dezvoltarea tehnologică şi existenţa pe 

piaţă a echipamentelor medicale de înaltă 

calitate. 

•Autorităţile locale nu dispun de fonduri 

suficiente pentru întreţinerea şi dotarea 

unităţilor medicale; 

•Îmbătrânirea populaţiei din teritoriu; 

•Numărul insuficient de cadre medicale de 

specialitate din comunităţile locale. 



 

 

 


