Analiza SWOT globală pentru Comuna Pânceşti
Puncte tari
Puncte slabe
- proximitatea geografică de oraşele Roman şi
- rămânere în urmă a infrastructurii de
Vaslui;
drumuri, apă – canal, colectare deşeuri, gaz
- acces la drumul naţional: DN 15 D;
metan;
- existenţa a importante resurse naturale pe raza
- reţea de drumuri comunale nemodernizată;
comunei (suprafeţe mari de pădure; suprafeţe
- relativa izolare geografică, fapt ce implică
întinse de păşune şi fâneţe; existenţa
costuri suplimentare pentru infrastructură,
materialelor lemnoase; condiţii bune de
etc.
creştere a animalelor; numeroase izvoare
- dotare nesatisfăcătoare în domeniul
pentru captarea apei);
asistenţei sociale şi al sănătăţii;
- pondere echilibrată a distribuţiei populaţiei pe
- baza materială a educaţiei şi culturii este sub
grupe de vârste – populaţia nu este
cerinţe;
îmbătrânită şi nu a migrat semnificativ spre
- condiţiile de locuit nu corespund
alte zone;
standardelor;
- populaţia tânără aptă de muncă este
- personal insuficient în cadrul Primăriei;
numeroasă;
- resurse financiare scăzute la dispoziţia
- forţa de muncă este ieftină pe raza comunei;
Primăriei;
- grad de poluare redus datorită inexistenţei
- insuficienta dezvoltare a activităţilor
agenţilor economici poluatori (cu excepţia
economice derulate de locuitorii comunei;
poluării rezultate în urma activităţilor
- inexistenţa unor actori locali care să preia
gospodăreşti, a creşterii animalelor, a
unele din greutăţile administraţiei;
prelucrării masei lemnoase);
- slaba participare a locuitorilor comunei la
- comuna este electrificată în proporţie de 98%
viaţa comunităţii;
- acces la reţeaua de telefonie fixă;
- absenţa personalului înalt calificat în
- grad ridicat de şcolarizare a populaţiei;
administraţie;
- existenţa unui efectiv crescut de animale în
- probleme sociale legate de sărăcie;
gospodării;
- solul are un grad de fertilitate scăzut
- zonă favorabilă activităţilor economice;
specific zonei de munte;
- apropierea de alte localităţi poate duce la
- probleme de mediu legate de alunecări de
proiecte comune de infrastructură (utilităţi) cu
teren, zone inundabile, etc.
o reducere semnificativă a costurilor;
- absenţa fondurilor de start pentru demararea
- intervenţia omului în mediul înconjurător este
afacerilor;
redusă.
Oportunităti
Riscuri
- aderarea României la Uniunea Europeană şi
- necesitatea investiţiilor financiare mari în
oportunităţi de dezvoltare echilibrată a
agricultură şi creşterea animalelor;
regiunilor:
- insuficienta dezvoltare a infrastructurii
- potenţial de creştere a activităţii economice
poate alunga potenţialii investitori în
datorită resurselor naturale;
economie;
- existenţa unor potenţiale surse de finanţare
- continuarea plecării populaţiei tinere către
externe prin intermediul unor fonduri diverse
alte zone şi ţări;
(de modernizare a administratiei, de
- absenţa
spiritului
antreprenorial
la
dezvoltare rurală, de coeziune), etc.
populaţie;
- posibilităţi de atragere a investitorilor datorită
- existenţa unor zone predispuse la dezastre
existenţei forţei de muncă pe plan local;
naturale;
- mediul geografic permite dezvoltarea
- lipsa de coeziune a măsurilor de dezvoltare
anumitor ramuri economice (ex. turismul,
economică şi socială;
industria alimentară, materiale de construcţii,
- imposibilitatea de a accesa finanţări
etc.)
nerambursabile
datorită
absenţei
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-

posibilitatea accesării pieţei europene;
existenţa unei intelectualităţi a satului poate
oferi resursa umană necesară pentru accesarea
fondurilor structurale

Infrastructură
Puncte tari
-

existenţa drumului naţional ;
aproape toate gospodăriile sunt electrificate;
apropierea geografică de alte localităţi şi
posibilitatea construirii reţelei de utilităţi
comune;
contract pentru colectarea selectivă a
deşeurilor menajere;
racordare la sistemul telefonic şi internet;

Oportunităţi
- existenţa pe raza comunei a unor resurse
naturale care pot fi folosite ca materiale de
construcţii;
- existenţa unor fonduri de la guvern pentru
modernizarea infrastructurii rurale;
- existenţa fondurilor structurale: Programul
Operaţional Sectorial Mediu, POS Transport,
PO Regional şi Programul naţional de
Dezvoltare Rurală;
- existenţa pe raza comunei de persoane cu
studii, apte de a fi pregătite pentru dezvoltarea
de programe;
- posibilitatea de a apela la specialişti şi firme
din Piatra Neamţ în domeniul dezvoltării
infrastructurii;
- posibilitatea obţinerii de credite pentru
infrastructură;

-

personalului calificat in domeniu;
imposibilitatea de a accesa finanţări
nerambursabile de anvergură pentru
dezvoltarea comunei datorită imposibilităţii
asigurării cofinanţării.

Puncte slabe
- slaba dezvoltare a infrastructurii de drumuri
comunale şi necesitatea modernizării acestei
reţele;
- necesitatea introduecrii reţelei de apă pe o
lungime considerabilă;
- inexistenţa reţelei de canalizare;
- inexistenţa reţelei de gaz metan;
- inexistenţa unui serviciu de colectare
selectivă a deşeurilor menajere la standarde
şi a dotărilor necesare – utilaje, rampă
depozitare, etc.
- imposibilitatea construirii unei rampe de
gunoi pe teritoriul comunei datorită
nerespectării distanţelor privind normele
sanitare de protecţie;
- inexistenţa unor căi de acces către anumite
zone ale comunei;
- inexistenţa
la
nivelul
comunei
a
specialiştilor care să întocmească proiecte
de infrastructura;
- inexistenţa studiilor de fezabilitate şi
costurile mari implicate de acestea.
Riscuri
- problemele de mediu (potenţiale inundaţii,
alunecări de teren şi zone mlăştinoase) pot
creşte preţurile utilităţilor;
- neregularizarea albiilor pârâurilor poate
afecta căile rutiere;
- capacitate scăzută a autorităţilor locale de a
finanţa investiţii mari în infrastructură;
- posibilităţi reduse de a asigura cofinanţarea
la potenţiale proiecte mari de infrastructură;
- insuficientă
colaborare
cu
unităţi
administrativ teritoriale învecinate pentru
promovarea unor proiecte de interes
regional;
- capacitate scăzută a populaţiei de a prelua
costuri specifice de utilizare şi întreţinere a
infrastructurii datorită nivelului de sărăcie;
de exemplu, pentru extinderea reţelei de gaz
este nevoie şi de aportul financiar al
populaţiei;
- cadrul legislativ care menţine o structură de
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monopol pentru furnizarea anumitor servicii
din infrastructura de utilităţi;
Protecţia mediului
Puncte tari
-

poluare redusă a aerului, apei şi solului;
suprafeţe mari de pădure, aer curat de munte;
numeroase izvoare care pot fi captate;
utilizarea la scară redusă a pesticidelor şi
îngrăşamintelor în agricultură;
utilizarea
îngrăşământului
natural
în
agricultură;
inexistenţa activităţilor industriale mari
poluante;
relativa depărtare de platformele industriale
poluante;

Oportunităţi
- existenţa unor programe cu finanţare
internaţională orientate direct spre protecţia
mediului şi a naturii;
- creşterea interesului autorităţii locale în
promovarea de parteneriate pentru protecţia
mediului;
- posibilitatea dezvoltării de colaborări în
domeniul protecţiei mediului;
- existenţa POS Mediu.

Puncte slabe
- inexistenţa unui sistem de monitorizare al
poluării apei, aerului şi solului pe raza
comunei;
- pânza freatică este foarte aproape de
suprafaţa solului, ceea ce înlesneşte
poluarea apei prin intermediul activităţilor
gospodăreşti;
- absenţa infrastructurii de canalizare conduce
la poluarea apelor de suprafaţă şi a celor
subterane;
- dejecţiile animale afectează calitatea
mediului;
- nu există staţie de epurare a apelor
reziduale;
- absenţa unei rampe de depozitare a
deşeurilor menajere;
- absenţa sistemului de colectare (ne)selectivă
a deşeurilor;
- inexistenţa unor actori locali interesaţi în
parteneriate pentru protecţia mediului;
- absenţa fondurilor locale pentru proiecte de
mediu;
- inexistenţa la nivel local de specialişti care
să elaboreze proiecte de mediu;
Riscuri
- extracţia gazului metan poate induce
afectarea mediului natural;
- fenomene de sărăturare, suprapăşunat,
eroziune a solurilor, alunecări de teren,
defrişări şi în special inundaţii;
- existenţa unor zone predispuse la dezastre
naturale: alunecări de teren şi inundaţii;
- insuficienţa fondurilor destinate protecţiei
mediului;
- depozitarea necontrolată a deşeurilor de
către populaţie;
- despăduriri necontrolate cu implicaţii în
generarea alunecărilor de teren;
- costurile mari ale proiectelor de mediu
finanţate prin fonduri structurale implică
cofinanţări mari pe care autoritatea locală nu
le are la dispoziţie.

Infrastructura pentru educaţie şi cultură
Puncte tari
Puncte slabe
- existenţa
infrastructurii
fizice
pentru
- infrastructura
învăţământ şi cultură : 4 şcoli, grădiniţă,
standardelor;
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-

cămin cultural, etc.
grad ridicat de şcolarizare la nivelul comunei;
existenţa personalului calificat în domeniul
educaţiei;
existenţa infrastructurii de comunicaţii;
existenţa dotărilor;
colectiv didactic numeros;

Oportunităţi
- finanţări guvernamentale pentru învăţământ şi
cultură în mediul rural (program de reabilitare
a căminelor culturale prin Ministerul Culturii,
program de reabilitare a şcolilor prin
Ministerul Educaţiei);
- fondurile pentru învăţământ şi cultură vor
trece în administrarea comunităţilor locale;
- există spaţii pentru activităţi culturale;
- PUG-ul conţine măsurile ce trebuie
întreprinse;
- Existenţa unor spaţii (provenite de la fostele
CAP) care pot fi reabilitate şi transformate în
obiective culturale sau sociale;
Infrastructura pentru sănătate şi asistenţă socială
Puncte tari
- existenţa personalului calificat pentru furnizarea de
servicii în domeniul sănătăţii;
- existenţa infrastructurii pentru furnizarea de servicii
medicale;
- existenţa unor spaţii care pot fi reabilitate şi
transformate în obiective sociale;
- căminele culturale sunt soluţia pentru găzduirea
activităţilor sociale, activităţi care pot aduce şi
fonduri pentru reabilitarea clădirilor;
- proximitatea geografică de oraşele Roman şi Vaslui;
- acces direct la informaţii datorită liniilor de
comunicaţii existente;

Oportunităţi
- posibilitatea ca infrastructura existentă (sedii
CAP, etc.) să servească ca spaţii pentru
furnizarea de servicii sociale în urma
reabilitărilor şi modernizărilor absolut
necesare;

-

infrastructura de utilităţi poate crea
probleme în obţinerea diverselor autorizaţii
de funcţionare;
- fondurile nu sunt suficiente pentru a acoperi
necesităţile;
- clădirile şcolilor necesită lucrări de
reabilitare şi modernizare;
- nu există personal salarizat pentru activităţi
culturale;
Riscuri
- persoanele cu grad de şcolarizare ridicat
părăsesc localitatea pentru slujbe mai bine
plătite;
- absenţa persoanelor capabile să elaboreze
proiecte de dezvoltare a infrastructurii
pentru educaţie şi cultură;
- dirijarea fondurilor locale spre alte
priorităţi;
- neimplicarea comunităţii în acest domeniu
şi irosirea de resurse pentru activităţi fără
impact;
- previzibila îmbunătăţire a bazei materiale
(prin fonduri externe) s-ar putea să nu fie
dublată de existenţa resurselor umane
capabile să o folosească;
Puncte slabe
- inexistenţa practică a unui serviciu de asistenţă
socială la nivelul comunei;
- absenţa actorilor locali capabili să presteze sau să
preia servicii sociale;
- fonduri reduse la nivel local pentru servicii
sociale;
- dotarea materială în domeniu este veche şi
insuficientă;
- absenţa personalului calificat în domeniul
serviciilor sociale;
- existenţa unei categorii numeroase de persoane
aflată în situaţie de risc social;
- lipsa de spaţii adecvate şi a dotărilor;
- lipsa reţelelor de utilităţi;
- lipsa unor centre sociale;
- neatractivitatea mediului rural pentru
specialiştii în domeniu;
Riscuri
- neîndeplinirea standardelor în domeniul
sănătăţii şi al asistenţei sociale;
- slaba capacitate de absorbţie a fondurilor
existente la nivel de guvern sau a fondurilor
UE datorită absenţei specialiştilor şi a
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-

existenţa de spaţii excedentare la nivel de
comună;
oportunităţi de finanţare nerambursabilă prin
fonduri guvernamentale şi prin fonduri
structurale POS DRU, PO Regional şi PO
Dezvoltare Rurala

-

consultanţei în domeniu;
absenţa fondurilor locale pentru activităţi
sociale;
absenţa fondurilor pentru cofinanţarea
proiectelor sociale potenţiale a fi finanţate
cu fonduri UE;
situaţia juridică incertă a dispensarelor
împiedică investiţiile;

Administraţie locală
Puncte tari
Puncte slabe
- existenţa programelor de pregătire a
- personal insuficient în administraţie;
salariaţilor;
- inexistenţa programelor informatice pentru
- existenţa infrastructurii fizice – sediu;
ţinerea înregistrărilor;
- existenţa personalului propriu care poate
- salariile reduse îndepărtează oamenii
constitui nucleul pentru dezvoltarea de
pregătiţi de domeniul administraţiei;
programe;
- absenţa expertizei în absorbţia de fonduri
- acces la informaţii pentru dezvoltare
structurale;
comunitară;
- baza materială precară - sediu impropriu al
- dotare IT şi internet;
primăriei;
- slabă dotare echipamente IT;
- patrimoniu restrâns care nu permite
desfaşurarea de activităţi;
- constrângerile financiare restrâng domeniile
de intervenţie;
Oportunităţi
Riscuri
- oportunităţi de finanţări nerambursabile în
- fluctuaţii de personal;
domeniul
pregătirii
personalului
- ciclurile
electorale
perturbă
uneori
administraţiei POS DRU
funcţionarea administraţiei locale;
- oportunităţi de modernizare a administraţiei:
- absenţa resurselor financiare;
PO Dezvoltarea capacităţii administrative
- inexistenţa partenerilor pentru dezvoltarea
de programe;
- imposibilitatea
stimulării
potenţialilor
parteneri;
- absenţa de personal calificat;
Dezvoltare economică
Puncte tari
Puncte slabe
- forţa de muncă ieftină;
- număr scăzut de agenţi economici la nivel
- existenţa forţei de muncă disponibile;
local;
- prezenţa resurselor naturale impulsionează
- inexistenţa serviciilor de consultanţă pentru
dezvoltarea economică;
afaceri;
- structura populaţiei pe grupe de vârstă este
- parteneriatul public – privat este slab
echilibrată, comparativ cu alte localităţi din
dezvoltat;
mediul rural unde tinerii au plecat spre oraşe;
- lipsa informaţiei în domeniu: oportunităţi de
- cadru natural propice pentru dezvoltarea de
finanţare, juridic, etc.;
activitătăţi economice – inclusiv turism;
- nesiguranţa mediului de afaceri;
- potenţial pentru înfiinţare de ferme
- alinierea la normele europene implică
zootehnice;
costuri suplimentare şi va conduce unele
- potenţial forestier;
firme spre faliment;
- cadrul socio– economic permite diversificarea
- starea proastă a infrastructurii fizice şi de
activităţilor economice individuale;
utilităţi;
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-

există deja o diversificare economică, diverse
forme de asociere şi diverse iniţiative
antreprenoriale;

Oportunităţi
- posibilitatea atragerii de investitori datorită
existenţei forţei de muncă ieftine;
- existenţa
fondurilor
structurale:
POS
Creşterea Competitivităţii Economice şi
Dezvoltare Rurală
- posibilitatea dezvoltării mediului de afaceri;
- facilităţi acordate de stat în domeniul agricol
şi zootehnic: subvenţii, etc.
- neutilizarea intensivă a îngrăşămintelor
chimice a permis păstrarea calităţii solului;

-

promovare insuficientă a potenţialul zonei;
starea precara a drmurilor;
absenţa fondurilor de start la populaţie
pentru pornirea afacerilor;
- absenţa spiritului antreprenorial;
Riscuri
- inexistenţa forţei de muncă calificate;
- infrastructura fizică insuficient dezvoltată;
- slaba competitivitate a agenţilor economici
locali;
- inexistenţa la populaţie a fondurilor minime
pentru demararea unor afaceri;
- pregatire managerială redusă;
- dese modificari legislative în domeniul
fiscal;
- acces redus la credite;
- neatractivitate economică a zonei datorită
izolarii şi a infrastructurii precare;
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