
CAPITOLUL III. ANALIZA SWOT 

TERITORIUL (INFRASTRUCTURĂ, TERENURI, RESURSE NATURALE) 

PUNCTE TARI 

Desemnarea ariilor naturale 

protejate (habitate şi specii) în 11 UAT-uri 

din GAL reprezintă o recunoaștere a 

valorilor naturale din teritoriu. 

Terenurile din teritoriul GAL sunt 

fertile, foarte propice activităților de tip 

agricol, în special culturilor cerealiere, 

pomicole și legumicole, respectiv creșterii 

animalelor (date de caracterul de câmpie 

al zonei). 

80% din suprafaţa totală a fondului 

funciar este inclusă în circuitul agricol, 

ceea ce denotă o capacitate mare de 

producție. 

GAL este traversat de drumuri 

europene şi naţionale de importanţă 

majoră, ceea ce facilitează accesul în 

teritoriu atât în scopuri logistice cât și în 

scop turistic. 

Resursele însemnate de ape termale 

din Tășnad generează și în prezent un flux 

însemnat de turiști, reprezentând un 

sector cu un potențial mare de dezvoltare 

pentru teritoriu.  

Patrimoniul construit divers, dat de 

existența unor biserici, mănăstiri, case 

memoriale, crame cu valoare arhitecturală 

și culturală ridicată, reprezintă o resursă 

în dezvoltarea atracțiilor turistice. 

PUNCTE SLABE 

Teritoriu cu densitate redusă a 

populaţiei 

Infrastructura de bază slab 

dezvoltată, acces limitat al populaţiei 

rurale la reţelele de alimentare cu 

apă/canalizare şi gaze naturale, 

comparativ cu mediul urban 

Calitate slabă a infrastructurii 

turistice rurale  

Nivel mare de fărâmiţare a 

terenurilor agricole (exploataţii agricole 

fragmentate, de dimensiuni reduse)  

Resurse de apă limitate şi distribuite 

inegal, sisteme de irigare în mare parte 

degradate şi ineficiente 

 

OPORTUNITĂŢI 

Păstrarea şi promovarea identităţii 

locale 

Valoarea eco-productivă a reţelei 

Natura 2000 desemnată la nivelul 

teritoriului 

Atractivitatea zonelor rurale din 

perspectiva disponibilităţii şi calităţii 

resurselor naturale 

Utilizarea de tehnologii inovative 

care să asigure un management eficient al 

resurselor naturale şi depăşirea riscurilor 

asociate schimbărilor climatice 

Potenţialul TIC de a sprijini 

dezvoltarea rurală şi a depăşi provocările 

AMENINŢĂRI 

Adâncirea disparităţilor dintre zonele 

rurale şi urbane din perspectiva calităţii 

vieţii 

Alterarea moştenirii culturale şi a 

tradiţiilor rurale 

Riscul dezangajării fondurilor din 

cauza capacităţii limitate a potenţialilor 

beneficiari de a realiza investiţii 

Presiunea crescândă asupra 

componentei naturale a sistemului 

teritorial şi reducerea biodiversităţii 

Creşterea impactului negativ asupra 

mediului al activităţilor agricole ca rezultat 

al agriculturii intensive 



impuse de distanţă 

POPULAŢIA (COMPONENȚA DEMOGRAFICĂ, RATA OCUPĂRII) 

PUNCTE TARI 

Populaţia din grupele de vârstă 

tinere (0-14 ani) cumulează 18% din 

populaţia totală. 

Diversitatea crescută a populaţiei 

din punct de vedere etnic, prezenţa 

minorităţilor etnice în fiecare din cele 21 

UAT-uri din GAL dă culoare și plus valoare 

vieții culturale, obiceiurilor, fiind păstrate 

multe valori, tradiții intangibile care pot fi 

incluse în circuitul turistic. 

40% din populaţia teritoriului are cel 

puţin studii liceale şi/sau profesionale, 

ceea ce permite accesarea unor locuri de 

muncă în domenii diverse. 

92,2 % din populaţia activă este în 

acelaşi timp ocupată, cele mai multe 

persoane ocupând locuri de muncă în 

domeniul agriculturii. 

 

PUNCTE SLABE 

Trend demografic negativ: populaţie 

rurală în scădere şi îmbătrânită 

demografic, 16% populație de 65+ ani, ceea 

ce înseamnă o nevoie crescută de 

dezvoltare a serviciilor sociale pentru 

această categorie de vârstă.  

65% din populaţia totală aparţine 

categoriilor de populaţie inactivă, ceea ce 

înseamnă că aceste persoane nu generează 

venituri / nu se auto-susțin, ci depind de 

persoanele active  

7,8% din populaţia activă șomeră, în 

cazul acestor persoane lipsind locurile de 

muncă specifice pentru nivelul lor de 

calificare 

7% din populație aflată la risc de 

sărăcie și excluziune socială, ceea ce 

necesită o atenție crescută din partea 

autorităților publice și societății civile 

pentru a nu deveni persoane sărace și 

dependente  

39% din populația de 10 ani și peste a 

absolvit doar studii gimnaziale, ceea ce 

înseamnă că nu au o meserie. Acest fapt 

duce la locuri de muncă mai slab plătite și 

la obţinerea unor venituri reduse.  

OPORTUNITĂŢI 

Oportunitățile date pentru 

investiţiile în infrastructura de bază şi 

servicii vor creşte atractivitatea 

teritoriului pentru tinerii cu calificări 

superioare ( studii superioare, liceu/școli 

profesionale) astfel încât aceștia să nu se 

orienteze exclusiv spre zonele urbane unde 

aceste servicii sunt mai dezvoltate 

Oportunitățile date de fondurile 

europene pentru crearea de locuri de 

muncă în domeniul agricol și non–agricol 

pentru a menține populația activă în 

teritoriu și a scădea rata șomajului, 

respectiv întoarcerea celor care au părăsit 

teritoriul 

 

AMENINŢĂRI 

Scăderea populaţiei rurale, în special 

în rândul tinerilor şi al persoanelor 

calificate datorită atractivității mai mari a 

zonelor urbane în ceea ce privește 

condițiile de trai (servicii educaţionale, 

servicii medicale, sociale, acces la locuri 

de muncă) 

Pe piața muncii apar posturi cu 

cerințe tot mai înalte, de aceea părăsirea 

timpurie a şcolii limitează drastic accesul 

grupelor tinere de vârstă la o calificare şi 

la obţinerea unui loc de muncă. 

Procesul de globalizare și schimbare 

tehnologică permanentă face dificilă 

adaptarea populaţiei rurale mature şi 

vârstnice la schimbările şi provocările lumii 

actuale, inclusiv la fenomenul mobilităţii şi 



reconversiei profesionale în special. 

Risc crescut de migraţie a tinerilor și 

a femeilor spre zonele urbane învecinate.  

ACTIVITĂŢILE ECONOMICE (AGRICULTURĂ, TURISM, SERVICII, PRODUCȚIE) 

PUNCTE TARI 

Principalul domeniu economic ca 

număr de angajaţi este agricultura (33% 

din numărul total al locurilor de muncă), 

acesta fiind sectorul „motor” al teritoriului  

Cea mai mare cifră de afaceri s-a 

realizat în sectorul industrial (productiv), 

ceea ce denotă un domeniu cu potențial de 

generare de venit și pe viitor 

Calitate ridicată a produselor locale 

tradiţionale, tendinţă de creştere și 

deschidere a producătorilor spre sectorul 

de produse ecologice 

Zona turistică a Tăşnadului este 

recunoscută la nivel judeţean şi regional; 

existenţa unui birou de informare turistică 

în zona Tăşnad 

Turismul oferă locuri de muncă 

(inclusiv sezoniere) locuitorilor din GAL şi 

din proximitate.  

 

PUNCTE SLABE 

Număr redus de agenţi economici – 

524 firme (în medie 25 la nivel de UAT)  

Numărul redus de locuri de muncă 

oferite la nivelul teritoriului; numărul 

mediu de salariaţi a fost 4.700 în anul 2014 

Locurile de muncă din domeniul 

turismului reprezintă doar 1,5% din 

numărul total disponibil la nivelul GAL, cu 

toate că există un potențial mult mai mare 

dat de existența Ștrandului Termal Tășnad 

În afara locurilor de cazare și a 

ștrandului termal nu sunt servicii adiacente 

dezvoltate. 

Dezvoltarea redusă a activităţilor 

non-agricole şi a locurilor de muncă 

generează dependenţa populaţiei GAL de 

agricultura de subzistenţă 

Nivel scăzut al productivităţii muncii 

şi al productivităţii agricole dat de lipsa 

utilajelor corespunzătoare în cazul 

fermelor de mărime mică și medie 

Grad scăzut de asociere între 

fermierii mici și mijlocii, cu implicaţii în 

viabilitatea exploataţiilor și capacitatea de 

valorificare a produselor 

Număr mare de ferme de 

(semi)subzistenţă care utilizează o mare 

pondere din forţa de muncă locală 

Firmele locale au acces redus la 

pieţele de desfacere naționale și 

internaţionale  

Diversitate redusă a serviciilor în 

teritoriu, dacă privim din prisma 

sectoarelor de activitate ale firmelor (5% 

construcții, 1,4% turism) 

OPORTUNITĂŢI 

Diversitatea etnică a teritoriului a 

dus la legături cu țări străine (Germania, 

Ungaria, Ucraina, Austria) care pot fi 

valorificate în context economic, agricol și 

turistic 

Creşterea cererii pentru produse 

AMENINŢĂRI 

Accesul scăzut la resurse financiare 

pentru micii/noii întreprinzători creşte 

vulnerabilitatea economică a fermierilor. 

Pătrunderea pe piaţă a produselor 

alimentare din Uniunea Europeană la 

prețuri mai scăzute decât a producătorilor 



turistice integrate (pachete turistice) 

crește premisele dezvoltării sectorului 

turistic prin oferirea de servicii turistice. 

Așezarea în imediata apropiere a 

teritoriului a uneia din cele mai mari 

destinații turistice de patrimoniu construit 

a județului Satu Mare (Castelul Karolyi), 

care atrage anual peste 35.000 de turiști, 

este o oportunitate pentru dezvoltarea 

serviciilor turistice în teritoriu.  

Oportunitatea și modelele de bună 

practică din străinătate și din afara 

teritoriului în dezvoltarea sectorului 

cooperatist, a grupurilor de producători şi 

a lanţurilor scurte sau integrate, pentru 

creşterea competitivităţii şi valorii 

adăugate poate fi un model de urmat și o 

soluție și pentru producătorii din teritoriu. 

Creșterea cererii pentru pentru 

produsele agricole ecologice cu valoare 

adăugată, creşterea interesului locuitorilor 

judeţului pentru produsele de tip bio este 

o nișă de piață care poate fi exploatată. 

Oportunitățile date de existența 

fondurilor europene fac posibilă 

modernizarea exploatațiilor agricole.  

Oportunitățile date de existența 

fondurilor europene face posibilă infuzia 

de capital pentru dezvoltarea serviciilor 

non-agricole pe teritoriul GAL Sud-Vest 

Satu Mare. 

din teritoriu  

Atractivitatea zonelor urbane din 

punct de vedere a ofertei locurilor de 

muncă reprezintă o presiune constantă 

asupra teritoriului.  

 

ORGANIZAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI SOCIALĂ 

PUNCTE TARI 

Bună colaborare între autorităţile 

locale pentru dezvoltarea teritoriului 

Cele mai multe posturi din 

administraţiile publice locale sunt ocupate 

de persoane cu studii superioare, ceea ce 

se concretizează într-o gestionare 

eficientă a activităţii în compartimentele 

şi birourile din instituţii. 

Existenţa asociaţiilor/grupurilor 

informale şi a iniţiativelor comunitare 

pentru sprijinirea intereselor tinerilor şi a 

femeilor 

Prezenţa în teritoriul GAL a unor 

ONG din domeniul social care se bucură de 

PUNCTE SLABE 

Oferta educaţională este limitată la 

nivelul studiilor gimnaziale, doar 1 din cele 

57 unităţi şcolare existente la nivelul 

teritoriului asigură şi cursuri de nivel liceal. 

Serviciile sociale acordate populației 

se limitează la prestațiile obligatorii 

stabilite prin legislație (venit minim 

garantat, ajutor de încălzire, indemnizații 

pentru persoane cu handicap), neexistând 

servicii diverse și adaptate la nevoile 

persoanelor la risc de sărăcie și excluziune 

socială. 

Experienţă redusă a membrilor ONG 

în accesarea şi implementarea proiectelor 



o mare încredere din partea populaţiei 

 

cu finanţări nerambursabile 

Accesibilitate redusă a locuitorilor (şi 

în mod particular a copiilor) la servicii 

sociale şi medicale specializate. Locuitorii 

apelează la servicii din oraş inclusiv pentru 

petrecerea timpului liber sau pentru 

îngrijire corporală. 

Lipsa ONG-urilor care sprijină 

interesele persoanelor de etnie romă. 

Lipsa activităților extrașcolare, 

extracurriculare. 

OPORTUNITĂŢI 

Crearea de parteneriate public-

private pentru dezvoltarea teritoriului 

Leader 

Valorificarea sprijinului financiar 

european pentru dezvoltarea capacităţii 

administrative 

Modificări legislative pentru accesul 

crescut al persoanelor cu handicap la 

diferitele servicii de suport şi la prestaţiile 

financiare disponibile 

Oportunitățile date de existența 

fondurilor europene pentru dezvoltarea 

serviciilor de bază acordate populației (de 

exemplu infrastructura recreațională, 

sportivă, servicii de after-school, dotarea 

unităților de învățământ) 

Posibilitatea dată de legislație 

pentru acreditarea și oferirea unor servicii 

sociale și medicale adaptate la nevoile 

comunității 

AMENINŢĂRI 

Instabilitatea legislativă, sistemul 

birocratic în derularea serviciilor sociale 

Creşterea nivelului de sărăcie şi 

adâncirea disparităţilor sociale la nivel 

local 

Scăderea generală a interesului 

pentru şcoală din partea tinerei generaţii 

din cauza materialelor didactice și a 

sistemului școlar care nu ține ritmul cu 

schimbările tehnologice 

Nivelul educaţional şi cultural redus 

al unor familii care influenţează negativ 

opţiunile pentru o pregătire şcolară 

superioară 

Subfinanţarea cronică a sistemului de 

asistenţă socială şi de sănătate din 

România 

 

 


