CAPITOLUL 3
ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI

OPORTUNITĂŢI

PUNCTE SLABE

AMENINTĂRI

Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este descriptiv:
Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunitati), Threats (riscuri
sau amenintări).
Primăria comunei Verneşti trebuie să-și însușească și să promoveze o viziune strategică în
ceea ce privește dezvoltarea sa în viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate
administrativă dezorganizată în cadrul căreia se pot rata oportunități și se pot consuma irațional
resurse prețioase.
Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare
a comunităţii pe o perioadă de 7 ani. Etapele metodologice principale ale PPS 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 PPS 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 aparute în beneficiul comunităţii.
Pentru a avea certitudine că politicile şi programele existente corespund necesităţilor de
dezvoltare a comunei Verneşti, 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.
Punctele forte şi cele slabe sunt legate de comuna Verneşti 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.
Analiza SWOT permite concentrarea atenţiei asupra zonelor cheie şi realizarea de
prezumţii (presupuneri) în zonele asupra cărora există cunoştinţe mai puţin detaliate. În urma
acestei analize se poate decide dacă zona îşi poate îndeplini planul, şi în ce condiţii.
Ameninţările pot fi concrete sau potenţiale.
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3.1 SWOT AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ

P



Condiţii favorabile pentru producţia agricolă;

U



Existenţa forţei de muncă calificată în agricultură;

N



Existenţa condiţiilor şi tradiţiei pentru dezvoltarea activităţii agricole si viticole;

C



Prezenţa fondurilor europene ce pot fi absorbite în vederea impulsionării
afacerilor în agricultură;

T


Pe raza comunei Verneşti gasim 5 societăți agricole.



Suprafața viticolă cultivată cu viță nobilă este de 900 ha.

T



Existența rețelelor de comunicații pentru promovarea produselor agricole

A



Suprafața agricolǎ importantǎ

R



Utilizarea redusǎ a pesticidelor şi ingrǎṣǎmintelor

I



Sunt create condiţiile dezvoltării unei agriculturi complexe: exploataţii agricole

E

cu caracter mixt, adaptate la posibilităţile economice ale agricultorilor, care dau
posibilitatea valorificării superioare a producţiei vegetale.



Investiţii insuficiente în agricultură;



Degradarea sistemului de irigaţii, inexistenţa instalaţiilor moderne de irigare;



Organizarea ineficientă a filierelor pe produs şi numărul mic de contracte de
preluare a producţiei;

P
U



Lipsa unui sistem centralizat de desfacere al produselor agricole;

N



Temerile producătorilor în ceea ce priveşte piaţa de desfacere a produselor agroalimentare din gospodărie;

C
T



Utilaje agricole insuficiente pentru efectuarea la timp a lucrărilor agricole;

E



Îmbătrânirea forţei de muncă în agricultură;

S



Pensii mici pentru agricultori, ceea ce reprezintă insuficienţa investiţiilor în
agricultură de către aceştia;

L
A



Dotarea tehnică slabă a tuturor sectoarelor din zootehnie şi agricultură;

B



Lipsa resurselor materiale care să faciliteze angajarea specialistilor în

E

agricultură în stadiul actual (slaba eficienţă economică a exploatărilor agricole nu
permite angajarea în totalitate a specialiştilor existenţi).
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Condiţii favorabile de obţinere a produselor ecologice, ce pot fi exportate în
condiţii deosebit de avantajoase;

O



Înfiinţarea/modernizarea fermelor agricole;

P



Dezvoltarea sectorului prelucrarii produselor agricole şi forestiere;

O



Facilităţi legislative privind arendarea suprafeţelor agricole;

R



Sprijinirea exploataţiilor agricole (fermelor) de semisubzistenţă;

T



Existenţa unor asociaţii profesionale şi a unor organisme de sprijin a
producătorilor;

U
N



Reabilitare fond forestier;

I



Adaptarea agriculturii şi silviculturii în acord cu măsurile de creştere a
competitivităţii;

T
Ă



Posibilitatea înfiinţării unor noi ferme zootehnice;

Ţ



Accesarea fondurilor europene pentru finanţarea agriculturii;

I



Existenţa cadrului legislativ pentru întemeierea şi dezvoltarea exploatărilor
agricole;



Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol.
 Eroziunea şi degradarea calităţii solurilor ce pot conduce la scăderea randamentului;

A

 Frecvenţa ridicată a perioadelor secetoase în agricultură;

M

 Riscul sporit de inundaţii;

E

 Parcul de utilaje agricole mic determină imposibilitatea încadrării în perioadele

N

optime de executare a lucrărilor;

I

 Degradarea solurilor;

N

 Capacităţile

Ţ
Ă
R
I

reduse

de

prelucrare

a

producţiei

vegetale

ce

pot determina pierderi în perioadele de vârf de producţie;
 Numărul de concurenţi în creştere pentru produsele agroalimentare de pe piaţa
Uniunii Europene;
 Cadrul legislativ instabil;
 Sprijin redus din partea altor autorităţi publice
 Creşterea preţurilor inputurilor, a combustibilului şi a forţei de muncă
 Slaba informare a agricultorilor cu privire la normele europene.
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3.2 SWOT INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU

P



Localităţi aparţinătoare: Comuna Verneşti este compusă din următoarele sate:

U

Verneşti, Niscov, Cândeşti, Zoreşti, Săsenii Noi, Săsenii Vechi, Mierea, Cârlomăneşti,

N

Nenciu, Săsenii de Vale.

C



Oraşe importante apropiate: Buzău, Brașov;

T



Căi de acces în oraş: Acces la drumul naţional 10 (Buzău-Braşov); DJ205

E



Accesul la calea ferată ce străbate comuna;



Reţea de electricitate;

T



Reţea de iluminat public;

A



Reţea de telefonie mobilă şi rețea de telefonie fixă;

R



Reţea de gaze;

I



Reţea de apă;



Eforturi ale autorităţilor locale de aplicare riguroasă a legislaţiei privind protecţia
mediului.



Dotarea necorespunzătoare cu echipamente;

P



Infrastructura de transport slab dezvoltată;

U



Interesul scăzut al agenţilor economici în protecţia mediului înconjurător;

N



Dotarea necorespunzătoare pentru intervenţii în caz de situaţii urgenţă;

C



Dotarea necorespunzatoare cu utilaje şi echipamente pentru serviciul de gospodărire
comunală şi salubritate;

T
E



Neefectuarea de lucrări de stabilizare în zonele ce prezintă pericole de alunecări de
teren;

S



Educaţia ecologică este superficială;

L



Gestionarea deşeurilor necorespunzătoare;

A



Rampă de deşeuri neconformă cu cerinţele UE.

B
E
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 Modernizarea drumurilor comunale;
 Realizarea de alei pietonale in comuna;
O

 Extinderea reţelei de alimentare cu apă;

P

 Extinderea reţelei de canalizare;

O

 Continuarea retelei de distributie gaz metan;

R

 Modernizarea sistemului rutier;

T

 Construcție pod;

U

 Reabilitarea/modernizarea reţelei de iluminat public din comuna Verneşti;

N

 Lucrări de regularizarea a râului;

I

 Organizarea sistemului de colectare selectivă, a spaţiului de depozitare temporară şi

T

transportul deşeurilor;

Ă

 Închiderea şi ecologizarea gropilor de gunoi existente;

Ţ

 Lucrări de cadastru imobiliar intravilan şi extravilan reactualizare PUG;

I

 Montarea unui post de transformare în vederea îmbunătăţirii parametrilor curentului
electric;
 Lucrări de reabilitare a reţelei de iluminat public;
 Dotări cu utilaje şi echipamante pentru serviciul de gospodărire comunală şi
salubritate;
 Implementării unor mijloace de supraveghere şi sistematizare a traficului,
semnalizarea şi protejarea trecerilor de pietoni în mod deosebit în proximitatea
unităţilor de învăţământ
 Realizarea statiei de epurare si tratare a apelor reziduale.
 Accesarea de fonduri destinate dezvoltării infrastructurii rurale.
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A



Lipsa resurselor financiare pentru îndeplinirea obiectivelor de investiţii propuse;

M



Cunoştinţe insuficiente legate de elaborarea şi administrarea proiectelor finanţate din
Fondurile Europene pentru proiecte de infrastructură şi mediu;

E
N



Lipsa informaţiilor legate de normele europene de mediu în rândul micilor
întreprinzători;

I
N



Mentalitatea de indiferenţă faţă de protecţia mediului;

Ţ



Lipsa informaţiei în legatură cu programele de finanţare europeană.

Ă
R
I
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3.3 SWOT ECONOMIE
P
U



Potenţial existent pentru obţinerea de produse ecologice;

N



Suportul administraţiei locale oferit noilor investitori;

C



Comerţ cu amănuntul de mărfuri alimentare şi nealimentare, cât şi cu diverse produse

T

agricole (cereale, legume, fructe etc.), animale şi păsări vii, articole de uz casnic şi

E

gospodăresc etc;


Atragerea de investitori din Municipiul Buzău, comuna se află la 4 km de Municipiu.

P



Lipsa unui sistem de sprijin pentru implementare noţiunilor de marketing;

U



Slaba implementare a sistemului de asigurare a calităţii producţiei şi produselor;

N



Slaba preocupare pentru introducerea noilor tehnologii şi pentru activitatea de

T
A
R
I

cercetare-dezvoltare;

C
T



Lipsa canalelor de colectare a produselor agricole;

E



Informarea succintă cu privire la normele europene;



Resurse financiare la nivel local, insuficiente pentru susţinerea /promovarea unor
investiţii;

S
L



Folosirea unor tehnologii vechi, cu productivitate şi eficienţă economică scazută.

A
B
E
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 Amenajare si modernizare târg săptămânal;
O

 Modernizarea şi diversificarea pieţelor agroalimentare;

P

 Identificarea oportunităților de parteneriat public-privat în vederea demarării de

O

activităţi in domeniul industrial;

R

 Informarea cetățenilor asupra programelor de finanțare nerambursabilă

T

 Construirea infrastructurii publice necesare desfășurării activităţilor economice;

U

 Organizarea de evenimente, în parteneriat cu AJOFM pentru promovarea culturii

N

antreprenoriale în rândul tinerilor;

I

 Existenţa resurselor locale, puţin sau necorespunzător valorificate în prezent;

T

 Creşterea capacităţii anteprenoriale;

Ă

 Atragerea unor noi investitori prin facilităţile pe care administraţia locală le pune la

Ţ
I

dispoziţie;
 Oportunităţi de finanţare ale Uniunii Europene;
 Dezvoltarea cooperării locale;
 Promovarea oportunităţilor de investiţii în zonă;
 Creşterea competitivităţii sectorului IMM;
 Diversificarea

către

activităţi

non-agricole,

crearea

şi

dezvoltarea

de

microîntreprinderi;
 Posibilitatea accesării creditelor cu dobândă subvenţionată pentru crearea de noi
locuri de muncă în mediul rural;
 Programe guvernamentale în derulare de susţinere a sectorului IMM.
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A



Instabilitatea legislativă;

M



Interes redus al investitorilor pentru demararea de afaceri în comuna Verneşti,
datorită infrastructurii fizice şi sociale neadecvate, raportat la potenţialul zonei;

E
N



Lipsa de receptivitate şi flexibilitate a populaţiei locale la cerinţele pieţei care
determină decalaje economice mari, greu de recuperat;

I
N



Oferte de creditare greu accesibile (garanţii mari);

Ţ



Rata ridicată a dobânzii la credite;

Ă



Reducerea ponderii populaţiei active şi îmbătrânirea acesteia;

R



Scaderea continuă a producţiei prin scăderea productivităţii muncii;

I



Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii,
economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă.
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3.4 SWOT TURISM

P

 Potenţial de dezvoltare a agroturismului şi turismului rural;

U

 Există suprafeţe întinse cu peisaje unice semi-naturale;

N

 Conservarea tradiţilor şi ospitalitatea locuitorilor din mediul rural;

C

 Conservarea traditilot si ospitalitatea locuitorilor din mediul rural;

T

 Diversitatea resurselor turistice rurale;

E

 Existenţa obiectivelor culturale de interes turistic pe teritoriul comunei, cum ar fi
Verneşti - Biserica Buna Vestire (Verneşti II), ce datează din jurul anului 1700

T

Cindeşti - Biserica Adormirea Maicii Domnului -, ce datează din jurul anului 1649, in

A

satul Cârlomăneşti se pot vedea ruinele cetăţii dacice de la Cârlomăneşti, descoperite în

R

1970, situl arheologic- Muzeul Cârlomăneşti, situl arheologic de la Nenciu, conacul

I

Verneşti din satul Cîndeşti si pensiuni turistice.

P
U

 Resurse financiare insuficiente, investiţii autohtone şi străine insuficiente;

N

 Insuficienţa locurilor de cazare;

C

 Inexistenţa unor forme de promovare a comunei pentru creşterea numărului de turişti

T

pe teritoriul acesteia.

E

S
L
A
B
E
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O

 Construcţia uni complex turistic în comună;

P

 Îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurii fizice şi de utilităţi;

O

 Amenajearea parcurilor;

R

 Valorificarea potenţialului turistic din zonă;

T

 Disponibilitatea unor resurse suplimentare, posibil a fi accesate prin utilizarea

U

programelor de finanţare ale Uniunii Europene.

N
I
T
Ă
Ţ
I

A
M

 Reacţia redusă a mediului local la schimbările şi provocările zilelor noastre,

E

conducând la scăderea competitivităţii teritoriului comunei, în favoarea altor teritorii,

N

considerate mai interesante de către turisti şi investitorii în turism;

I

 Nepromovarea suficientă a zonei pentru atragerea turiştilor;

N

 Migrarea turistică către alte regiuni.

Ţ
Ă
R
I

46

3.5 SWOT EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ
P
U



Existenţa a 5 şcoli gimnaziale;

N



Existenţa în comună a 4 gradiniţe cu program normal;

C



Existenţa în comuna a bisericilor;

T



Management şcolar adecvat în unităţile de învăţământ public;

E



Implementarea programelor de integrare a copiilor de etnie în unităţile
învăţămantului obligatoriu;

T
A
R
I

P
U



Populaţia şcolarizată în învăţământul primar şi învăţământul gimnazial în scădere ;

N



Populatie preşcolari în scădere;

C



Un procent de 13% din populaţie cu varsta de peste 65 ani.

T
E

S
L
A
B
E
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O

 Reabilitatrea şcolilor şi grădiniţilor din comună;

P

 Dotarea cu mobiler a şcolilor şi grădiniţelor;

O

 Amenajarea unei baze sportive în comună;

R

 Construcţia unei baze sortive în comună;

T

 Amenajarea şi dotarea unui centru de joacă pentru copii;

U

 Reabilitarea bisericilor din comună;

N

 Dezvoltarea parteneriatelor culturale şi de dezvoltare locală între comuna Vernesti
şi alte unităţi admninistrativ teritoriale din spaţiul UE;

I

 Organizare şi dezvoltare periodică de programe şi acţiuni cultural - artistice în

T
Ă

comuna;

Ţ
I

A
M



Îmbătrânirea populaţiei din comună;

E



Reducerea populaţiei şcolare datorată declinului natalităţii;

N



Tendinţa de reducere a exigenţei în procesul de evaluare didactică;

I



Buget încă insuficient alocat învăţământului public generând fenomene de dotare

N

materială la limita necesarului unităţilor sau recurgerea la finanţare paralelă prin

Ţ

aportul familiilor.

Ă
R
I
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3.6 SWOT RESURSE UMANE- PIAŢA MUNCII
P
U
N



Populaţia comunei Vernesti în număr de 9196 persoane;

C



Tineri cu vărsta cuprinsă între 20 şi 34 ani, într-un procent de 23%;

T



Adulţi, 42%, cu varsta între 35 şi 64 ani;

E



Copiii, preşcolari şi scolari într-un procent de 22 %;



Rata infracţionalităţii extrem de redusă.



Îmbătrânirea populaţiei (spor natural negativ şi migrarea tinerilor spre centre

T
A
R
I

P

urbane);

U
N



Adaptarea mai lentă a populaţiei rurale mature şi vârstnice la schimbările şi

C

provocările lumii actuale, în general, şi la fenomenul mobilităţii şi reconversiei

T

profesionale, în special;

E



Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban şi străinătate, mai cu seamă a celor
cu pregătire profesională înaltă;

S



Capacitatea financiară relativ scazută a locuitorilor zonei.

L
A
B
E
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 Atragerea de programe cu finanţare europeană pentru stimularea ocupării forţei de muncă;
 Existenţa unor reglementări ce acordă facilităţi angajatorilor care creează noi locuri de
muncă pentru şomeri, tineri absolvenţi etc.
O

 Organizarea de cursuri de formare şi reconversie profesională;

P

 Accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea profesională a persoanelor active
din comuna;

O
R

 Îmbunătăţirea şi perfecţionarea competenţelor profesionale a persoanelor adulte care

T

activează în domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari de pădure) şi

U

industriei agro-alimentare;

N

 Prevenirea creşterii numărului de persoane implicate în agricultura de subzistenţă;

I

 Calificarea/recalificarea, instruirea şi perfecţionarea persoanelor ocupate în
agricultura de subzistenţă;

T
Ă

 Creşterea nivelului de pregatire profesională a forţei de muncă;

Ţ

 Implementarea unor proiecte care să stimuleze implicarea rromilor în activităţi
aducătoare de venituri;

I

 Monitorizarea stării ocupaţionale a populaţiei.


Scăderea numărului persoanelor calificate, prin ieşirea acestora din viaţa activă;

A



Creşterea şomajului în rândul absolvenţilor de liceu;

M



Migrarea forţei de muncă;

E



Amplificarea pregătirii teoretice a forţei de muncă în detrimentul aspectelor
aplicative;

N
I



economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă;

N
Ţ

Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii,



Estomparea tradiţiilor locale, odata cu trecerea timpului.

Ă
R
I
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3.7 SWOT SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

P
U
N

 Existenţa în comună a cabinetelor medicale umane şi veterinare;

C

 Ponderea populaţiei cu nevoi de asistare este mică;

T

 Dezvoltarea dialogului social, la nivel teritorial.

E

 Lipsa serviciilor alternative de asistenţă socială.
 Îmbunătăţirea substanţială a accesului la serviciile sociale publice de asistenţă socială.

T

 Activităţi de prevenire, limitare şi înlăturare a efectelor temporare sau permanente ale

A

unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluderea unor persoane aflate în

R

situaţii de risc social.

I

 Creşterea numărului de copii îngrijiţi în sistemul de protecţie de tip familial.
 Existenţa unor instituţii guvernamentale sau organizaţii neguvernamentale care se
ocupă cu pregătirea profesională şi reconversia forţei de muncă.

P
U



Serviciile acordate sunt afectate de bugetul insuficient;

N



Fonduri insuficiente destinate asistenţei medicale;

C



Sistemul de ajutor social nu încurajează reintegrarea activă;

T



Personal insuficient pentru asistenţă socială;

E



Societatea civilă insuficient implicată;



Informare insuficientă cu privire la alte fonduri sociale;

S



Fonduri insuficiente.

L



Dificultăţi în asigurarea unei protecţii sociale adecvate, din cauza cadrului legislativ
legal restrâns.

A
B



Creşterea riscului de marginalizare socială a persoanelor în vîrstă.

E



Dinamica fenomenului social determinat de condiţiile socio-economice ale familiei.



Timp insuficient pentru deplasările pe teren ale personalului agenţiei pentru
ocuparea forţei de muncă pentru depistarea locurilor de muncă vacante
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O



Construcţia unui complex social, cămin-azil pentru bătrănii comunei;

P



Reabilitarea si modernizarea dispensarului uman;

O



Dezvoltarea capacităţii serviciului de asistenţă socială din comuna;

R



Programe complexe de urmarire a stării de sănătate a populaţiei;

T



Programe consistente destinate asistenţei sociale reale;

U



Dezvoltarea economică a comunei îi va permite mărirea fondurilor destinate asistenţei
sociale;

N
I



Parteneriate publice private (sponsori);

T



Lărgirea gamei de servicii medicale

Ă



Politica socială susţinută din partea Uniunii Europene.

Ţ



Promovarea organizaţiilor care luptă împotriva fenomenelor deviante si delincvente
prin promovarea unor programe specifice, principalul factor în elaborarea si

I

implementarea politicilor în domeniul social

A



Reacţie nefavorabilă la sistemul de norme sanitare impuse;

M



Costurile ridicate pot conduce la renunţarea la dotări;

E



Pragul de rentabilitate depinde de numărul de persoane active asistate;

N



Politici de specializare zonală a centrelor de asistenţă sanitară.

I



Cadru legislativ în schimbare;

N



Migrarea personalului medical către piaţa europeană ;

Ţ



Creṣterea continuă a costurilor (preţuri in crestere la medicamente, materiale

Ă

sanitare reactive);

R



Lipsa fondurilor pentru investiții de la Ministerul Sănătăţii.

I



Există riscul ca unii intreprinzători să nu-şi manifeste interesul faţă de proiecte de
asistenţă socială, din cauză că nu sunt familiarizaţi cu criteriile de selecţie şi de
implementare a acestora.



Gradul de sărăcie generează fenomene de depopulare, de plecare a tinerilor şi
adulţilor pentru a lucra în străinătate, lacare se adaugă îmbătrânirea populaţiei
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3.8 SWOT ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

 Actualizarea periodică a organigramei primăriei;
P
U

 Implicarea efectivă a conducerii la nivel de vârf în procesul de conştientizare şi
aplicare a acţiunilor legate de reformă în administraţie;

N

 Existenţa procedurilor ce reglementează fluxul de documente în instituţie;

C

 Existenţa unor proceduri care să descrie modul de realizare a activităţilor şi

T
E

subactivităţilor ce vizează organizarea muncii în instituţie;
 Existenţa în cadrul Primăriei Vernesti a urmatoarelor departamente: Administraţie
Publică, Achiziţii publice, Urbanism, , Starea Civilă, Audit financiar, Administrarea

T

Resurselor Umane, , Personal administrativ şi servicii, Corpul de control fiscal,

A

Amenzi persoane, Contabilitate şi finanţe;

RI

 Aplicarea metodologiei de evaluare a performanţelor personalului angajat în
administraţia publică;
 Transparenţa în recrutarea şi în promovarea personalului;
 Participarea, în limita fondurilor a tuturor categorilor de personal la activităţi de
formare continuă;
 Existenţa la nivelul instituţiei a unei strategii de formare continuă a funcţionarilor
publici predominantă la nivelul instituţiei a relaţiilor de colaborare între colegi
 Existenţa unui program de contabilitate şi salarii;
 Existenţa unui cadru legal coerent şi stabil privind liberul acces la informaţia de
interes public şi transparenţa actului administrative.
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Rezistenţa la schimbare manifestată de o parte din personalul instituţiei;



Resurse financiare insuficiente destinate modernizării şi dezvoltării activităţilor
instituţiei;



Ineficienţa mecanismului de elaborare a politicilor publice la nivelul primăriei;



Dificultăţi de comunicare internă între diferitele compartimente funcţionale şi
între structuri ale administraţiei publice locale;



Existenţa înca a unui sentiment de frustare a funcţionarilor (angajaţi contractuali
şi funcţionari publici) motivat de sistemul de salarizare, promovare, precum şi de
menţinerea unei imagini publice negative a funcţionarului din administraţia publică;

P



Imposibilitatea promovării pe post a salariaţilor;

U



Posibilităţi reduse de motivare financiara a personalului şi de atragere a
persoanelor cu calificare superioară în structurile funcţionarilor publici;

N
C



Resurse financiare limitate pentru susţinerea programului de pregătire;

T



Încarcarea cu sarcini suplimentare peste cele prevăzute în fişa postului datorită
insuficienţei personalului din institutie;

E


Nu se realizează testarea periodică a funcţionarilor publici;

S



Nu se realizează rapoarte de activitate lunare, ci doar trimestriale;

L



Existenţa fondurilor limitate alocate formării continue a funcţionarilor publici;

A



Imposibilitatea de motivare suplimentară a personalului.

B



Dificultăţi legate de aplicarea curentă a noilor acte normative datorită
multitudinii şi complexităţtii acestora;

E


Resurse financiare insuficiente pentru informatizarea administraţiei publice
locale.
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O

 Dotări pentru intervenţii în caz de situaţii de urgenţă;

P

 Lucrări de reabilitare şi mansardare a sediului primăriei;

O

 Dotări ale administraţiei locale;

R

 Posibilităţi de accesare a unor fonduri externe destinate în mod special modernizării
administraţiei publice;

T

 Dotari de logistică ale administraţiei locale cu calculatoare, copiatoare, scanere,

U

birouri;

N

 Lucrări de anvelopare a clădirilor publice: şcoala, grădiniţa, cămin şi reabilitarea

I

sistemului de încalzire la acestea;

T
Ă

 Dezvoltarea capacităţii administrative a primăriei Verneşti;

Ţ

 Dezvoltarea unor legături puternice între consiliul judeţean şi autorităţile locale;

I

 Mai multe posibilităţi de instruire a personalului prin agenţii de formare
profesională.



Inerţie mare privind implicarea factorilor responsabili, dar şi a comunităţii în
programele de dezvoltare;



Tendinţa mass-mediei de a reflecta cu precădere – şi, de regulă, făra a verifica –

A

aspectele negative ale anumitor activităţi din administraţie, de cele mai multe ori

M

informatiile fiind greşit interpretate sau neînţelese;

E



Fluctuaţia funcţionarilor publici – datorită salariilor mici personalul bine pregătit

N

este tentat să caute locuri de muncă în sectorul privat; pe de altă parte imposibilitatea

I

angajării imediate a altor funcţionari publici influentează în mod negativ continuitatea

N

activităţilor;

Ţ



Dificultatea realizării unei strategii şi a unor planuri de acţiune care să reziste

Ă

schimbărilor politice – clasa politică actuală nu are înca suficientă maturitate încât să

R

aprecieze şi să implementeze programele iniţiate de conducerile instituţiilor din

I

mandatele anteriore;


Schimbări legislative prea frecvente pentru a fi asimilate eficient.
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În urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui să stea la baza
elaborării strategiei în vederea dezvoltării durabile, şi anume:
1. Viaţa economică a Unității Administrative Teritoriale comunei Verneşti trebuie revigorată şi
dezvoltată în toate domeniile sale: agricultura, zootehnie, dezvoltare rurală, mediu, economie,
turism, educaţie, cultură, resurse umane- piaţa muncii, sănătate şi asistenţă socială, administraţie
publică locală.
Consilul Local va trebui să investească pentru revitalizarea vieţii economice a comunei
care trebuie să fie prioritatea numărul unu, deoarece produce cele mai mari efecte benefice.
2. Infrastructura necesită îmbunătăţire continuă, de aceea investiţiile trebuie făcute după anumite
criterii economice astfel încât să producă beneficii:
- siguranţa şi securitatea locuitorilor comunei împotriva calamităţilor;
- raportul valoarea investiţiei/ efecte economico-financiare produse;
- raportul valoarea investiţiei/numărul beneficiarilor.
3. Conex factorului economic, un alt punct important pentru creşterea atractivităţii comunei îl
constituie facilităţile culturale şi de agrement pe care le oferă sau pe care ar putea să le ofere UAT
Primăria Verneşti, astfel încât confortul social al locuitorilor să fie îmbunătăţit; complementar
acest lucru va creşte şi atractivitatea turistică a comunei.
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