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PUNCTE TARI (Strenghts) PUNCTE SLABE (Weaknesses) 

Teritoriu: 
1. Ușor accesibil pe cale rutieră și 

aeriană (proximitatea aeroportului); 
2. Formele de relief și hidrografia 

asigură un cadru natural cu un bogat 
potențial turistic. 

3. Potențial turistic ridicat și datorită 
elementelor de patrimoniu natural (Arii 
protejate, biodiversitate mare a florei/ 
faunei etc.), patrimoniu uman construit și 
patrimoniu imaterial. 

Agricultură/economie: 
1. Randament mediu pentru pășuni și 

fânețe, propice pentru activitățile de 
creștere a animalelor. 

2. Favorabilitate pentru culturile de 
afin (natural) și alte culturi pomicole 
(potențat). 

3. Prezența a peste 1200 de 
producători certificați eco (produse 
variate) 

4. Potențial de procesare mediu/ 
ridicat pentru procesare carne și lapte, în 
majoritatea UAT. 

Demografie/social: 
1. Rate ale șomajului și asistaților 

social sub media națională 
2. Creșterea ratei de absolvenți de 

studii liceale și universitare; 
3. Un număr ridicat de tineri în 

sistemul educațional (peste 5.700 de copii), 
un potențial de resursă umană pe termen 
mediu și lung care, formată corespunzător, 
poate reprezenta un avantaj pentru 
teritoriu. 

4. O bună reprezentare a societății 
civile, cel puțin din punct de vedere 
cantitativ, care sprijinite corespunzător pot 
reprezenta un generator de schimbare 
economică și socială 

 

Teritoriu: 
1. Greu accesibil pe cale feroviară, 

unele drumuri județene și comunale sunt 
în stare proastă/neasfaltate; 

2. Caracteristicile reliefului (munți, 
dealuri și depresiuni) cresc riscul de 
inundații și alunecări de teren; 

3. Obiective de patrimoniu 
necorespunzător administrate, în pericol 
de pierdere a atractivității turistice sau 
chiar de distrugere. 

Agricultură/economie: 
1. Lipsa unui management forestier 

corespunzător, aspect care afectează atât 
patrimoniul natural (peisaj, 
biodiversitate), cât și domeniul 
exploatației forestiere/ a silviculturii (pe 
termen mediu și lung); 

2. Capacitate de procesare produse 
agricole scăzută (sub 50%) pentru toate 
tipurile de produse (legume, lapte, carne, 
lână etc.) sau procese (colectare, 
depozitare, abatorizare, procesare etc.) și 
în aproape tot teritoriul (câteva UAT au 
capacitate medie – între 50% și 90% pentru 
unele produse); 

3. Lipsa unor lanțuri valorice 
complete, care să adauge cât mai multă 
plus-valoare produselor din teritoriu; 

Demografie/Social: 
1. Scăderea numărului de locuitori și 

creșterea mediei de vârstă a acestora din 
13 UAT 

2. Lipsa capacității administrative 
dedicate comunităților de etnie romă 

3. Existența unei comunități rome 
clasificată ca HIGHPROB, precum și alte 
grupuri în pericol de excluziune socială și 
segregare; 

4. Slaba dotare a bibliotecilor 
existente în teritoriu, atât ca număr de 
documente, cât și ca facilități oferite 

5. Capacitate instituțională redusă a 
ONG-urilor din teritoriu, motivată de lipsa 
unor resurse materiale și umane 
corespunzătoare; 

6. Capacitate redusă a sistemului de 
sănătate (puțini medici și inegal distribuiți 
în teritoriu), ceea ce duce la 
imposibilitatea practicării unui sistem de 
medicină preventivă.  

7. Lipsa unor centre pentru situații de 
urgență și a unor centre de permanență. 
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OPORTUNITĂȚI (Opportunities) AMENINȚĂRI (Threats) 

Teritoriu: 
1. Proximitate de municipiul Cluj-

Napoca – potențială piață de desfacere, 
sursă de turiști și de expertiză (know-how); 

2. Dezvoltarea unui turism de 
agrement, cu accent pe peisajul natural 
neatins 

3. Valorificarea potențialului turistic 
cu focalizarea pe obiectivele naturale și 
turism rural tradițional 

Agricultură/economie: 
1. Proximitate de Cluj-Napoca, 

posibilitate de realizare de lanțuri scurte 
de distribuție. 

Teritoriu: 
1. Finalizarea A3 va duce la devierea 

traficului de pe E60. 
2. Managementul forestier defectuos 

afectează siturile Natura 2000 și ariile 
HNV, periclitând potențialul turistic 

Agricultură/economie:Concurența de 
pe piețele locale, venită din partea marilor 
producători 

 


