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Analiza SWOT
CADRUL GENERAL
Puncte tari
Rolul vital în mobilitatea transfrontalieră a
mărfurilor și persoanelor cu Republica Moldova
Numărul mare de acumulări permanente și
nepermanente cu rol de protecție împotriva
inundațiilor

Puncte slabe
Poziție periferică față de nucleele economice ale
UE și ale României
Lipsa unei conexiuni feroviare funcționale cu
Republica Moldova

Valențe turistice reduse ale peisajului natural
Ponderea redusă a suprafețelor împădurite
Oportunități
Amenințări
Continuarea eforturilor de integrare ale Riscuri și dinamici geomorfologice variate și relativ
Republicii Moldova și Ucrainei în comunitatea intense
europeană
Materializarea proiectului privind construcția Aluvionarea albiilor și colmatarea acumulărilor de
unui pod rutier în zona Fălciu – Stoianovca
apă
Potențialul eolian ridicat din anumite zone
Existența unor zone expuse inundabilității
Resurse de apă freatică bogate ca debit și Terenuri de fundare dificile din punct de vedere
diverse ca adâncime
geotehnic
Potențial melifer (apicol) ridicat
Perioade secetoase frecvente în sezonul cald,
respectiv viscole puternice în cel rece
Faună bogată și diversificată
Risc ridicat de apariție a inundațiilor
Probleme în asigurarea necesarului de apă din
resurse de suprafață
Valoarea nutritivă redusă a pajiștilor naturale din
județ
DEMOGRAFIA
Puncte tari
Puncte slabe
Vârsta medie a populației mai scăzută decât Scăderea accentuată a populației în ultimele 3
media regională și națională
decenii
Rata ridicată a natalității în rândul populației Migrația masivă internă și externă a populației
rezidente peste media națională
adulte, apte de muncă
Grad redus de urbanizare
Rată a mortalității peste media națională și
regională
Balanța negativă a migrației interne
Oportunități
Amenințări
Revitalizarea demografică a unor sate, pe Accentuarea
fenomenului
de
îmbătrânire
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fondul remigrației și suburbanizării
Întoarcerea locuitorilor care lucrează
străinătate la locurile de baștină

demografică
în Creșterea numărului de persoane vârstnice,
singure, mai ales în mediul rural
Depopularea unor localități rurale
Accentuarea
fenomenului
de
îmbătrânire
demografică
REȚEAUA DE AȘEZĂRI. FONDUL CONSTRUIT ȘI LOCATIV
Puncte tari
Puncte slabe
Existența ADI Zona Metropolitană Vaslui
Centre urbane din județ nu îndeplinesc o serie de
criterii-minimale pentru rangul atribuit prin PATN
Numărul mare de tineri care au beneficiat de Lipsa unui centru urban puternic, cu arie de
loturi gratuite de teren pentru ridicarea unei polarizare extinsă
locuințe proprii
Existența unor sate lipsite de masa critică de
populație pentru furnizarea unor servicii publice de
calitate
Numărul redus de locuințe în proprietate publică
Ponderea mai ridicată a locuințelor supraaglomerate în raport cu media națională
Nivelul de dotare al locuințelor cu utilități și
dependințe de bază este mult mai redusă decât
media națională, cu precădere în mediul rural
Eficiența energetică redusă a fondului locativ din
județ
Vulnerabilitatea ridicată a locuințe la diferite
hazarduri naturale
Existența unor trupuri de așezări izolate față de
nucleele de locuire rurale
Confortul redus al locuirii de tip pavilionar în
mediul urban
Ponderea redusă a suprafețelor verzi în
intravilanele localităților
Oportunități
Amenințări
Conturarea unor zone urbane funcționale în Competiția teritorială a orașelor vasluiene cu cele
jurul municipiilor Vaslui, Bârlad și chiar Huși
din regiune și din țară
Proiectul de lege privind modificarea PATN – Fragmentarea administrativă în comune mici
Secțiunea a IV-a rețeaua de așezări propune o
serie de modificări favorabile unor UAT din
județ
Existența unor finanțări dedicate pentru Modificarea criteriilor-minimale din PATN –
colaborarea între UAT-uri la nivel metropolitan Secțiunea a 4-a ”Rețeaua de așezări” cu privire la
și de microregiune
statutul de municipiu, oraș și comună
Existența unor programe guvernamentale care Creșterea numărului de locuințe abandonate, mai
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încurajează construcția și achiziția de locuințe ales în mediul rural
pentru / în rândul persoanelor tinere
Accentuarea fenomenului de ”împrăștiere„ urbană
INFRASTRUCTURĂ. ECHIPAREA TERITORIULUI
Puncte tari
Puncte slabe
Tranzitarea județului de către un coridor rutier Lipsa accesului direct al județului la coridoarele
din rețeaua TEN-T extinsă
feroviar, aerian, fluvial din rețeaua TEN-T
Lipsa unor tronsoane de drum puternic afectate Starea proastă a unor drumuri naționale din județ,
de congestia traficului
inclusiv a podurilor situate de-a lungul acestora
Existența unor planuri de mobilitate urbană Existența unor drumuri județene pietruite sau chiar
durabilă pentru cele 3 municipii din județ
de pământ
Existența unei asociații de dezvoltare Ponderea foarte ridicată a drumurilor comunale
intercomunitară și a unui operator regional în pietruite și de pământ
domeniul serviciilor publice de alimentare cu
apă și canalizare
Volumul ridicat al fondurilor guvernamentale Existența unor străzi orășenești nemodernizate
atrase de autoritățile locale pentru investiții în
infrastructura de apă și apă uzată din județ
Lipsa căilor ferate electrificate, ponderea redusă a
celor duble și starea de uzură avansată a rețelei
Infrastructura deficitară a stațiilor CF
Lungimea redusă a pistelor pentru bicicliști din
centrele urbane și lipsa unor trasee inter-comunale
Lipsa și/sau starea necorespunzătoare a
trotuarelor, aleilor și zonelor pietonale
Gradul redus de conectare al populației județului la
sisteme centralizate de alimentare cu apă și de
canalizare cu treaptă terțiară.
Numărul redus al UAT-urilor racordate la rețeaua
de distribuție a gazelor naturale
Uzura fizică și morală a rețelei de distribuție a
energiei electrice din județ, cu precădere în zonele
rurale
Numărul mare de gospodării nebranșate /
debranșate la / de la rețeaua de distribuție a
energiei electrice
Lipsa stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice
Oportunități
Amenințări
Continuarea
investițiilor
în
extinderea Lipsa unor investiții majore în județe prevăzute în
aeroporturilor regionale
planurile guvernamentale de dezvoltare a
infrastructurii de transport
Dezvoltarea și modernizarea Portului Galați
Continuarea declinului traficului feroviar de
mărfuri și persoane
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Finalizarea podului peste Dunăre de la Brăila

Alimentarea cu apă potabilă preponderent din
surse de suprafață, expuse riscului de poluare
Sistarea fondurilor guvernamentale pentru
dezvoltare locală
Accesul limitat al unor comune la finanțări
nerambursabile pentru sisteme de canalizare și
epurare a apelor uzate

Materializarea proiectelor de construire a
variantelor de ocolire Bârlad, Huși și Vaslui
Disponibilitatea unor fonduri europene pentru
modernizarea drumurilor județene, a celor
comunale, dar și pentru promovarea mobilității
urbane durabile
Construcția unui pod rutier peste Prut în zona Gradul redus de suportabilitate al populației în
Fălciu
raport cu costurile serviciilor de utilități
Disponibilitatea finanțărilor nerambursabile
pentru implementarea proiectelor din Master
Planul județean în domeniul apei și apei uzate
Lansarea unui program guvernamental pentru
extinderea rețelei de distribuție a gazelor
naturale
Finalizarea unor investiții de amploare în
infrastructura de transport și distribuție a
energiei electrice din județ
Reluarea investițiilor private în facilități de
producere a energiei regenerabile
DEZVOLTARE ECONOMICĂ. MEDIUL DE AFACERI
Puncte tari
Puncte slabe
Resursele bogate de terenuri agricole ale Resurse limitate și puțin diversificate ale subsolului
județului
Dezvoltarea sectorului microîntreprinderilor și Valoarea redusă a PIB și ritmul redus de creștere al
întreprinderilor mici la nivel județean, mai ales acestuia
în sectorul serviciilor și al agriculturii
Creșterea accentuată a productivității muncii în Ponderea scăzută în valoarea adăugată brută
sectorul privat din județ
generată în județ a sectoarelor intensive în
tehnologie și care utilizează forță de muncă înalt
calificată
Existența în județ a unor ferme agricole de mari Densitatea redusă a agenților economici și spiritul
dimensiuni, tehnologizate
antreprenorial slab dezvoltat
Poziția competitivă foarte bună a județului Număr redus al marilor angajatori privați și,
Vaslui la producția de floarea soarelui și implicit, al angajaților din sectorul privat, cu
struguri pentru vin
precădere în domeniile cu valoare adăugată
ridicată
Dezvoltarea puternică a sectorului de creștere a Nivelul foarte redus al investițiilor private
păsărilor și a apiculturii la nivel județean
(autohtone și străine) realizate în județ
Existența în județ a celei mai mari cooperative Fluctuațiile importante ale producției agricole
agricole din țară, precum și a mai multor vegetale a județului, determinate mai ales de
structuri asociative de mai mici dimensiuni ale secetă

www.avensa.ro

fermierilor
Numărul mare de ferme piscicole din județ

Ponderea foarte ridicată a forței de muncă care
lucrează informal în sectorul agricol
Trendul ascendent și tradiția îndelungată a Fragmentarea proprietății agricole
industriei alimentare a județului
Adoptarea de către autoritățile locale a unor Producția medie la hectar modestă pentru
scheme locale de minimis pentru atragerea de majoritatea culturilor
investiții private
Existența a două centre publice pentru Îmbătrânirea livezilor și producția redusă de fructe
susținerea antreprenorilor
Serviciile diversificate oferite de Camera de Scăderea accentuată a efectivelor de animale din
Comerț și Industrie Vaslui pentru agenții gospodăriile populației și a producției animale
economici din județ și potențialii antreprenori
Existența a două stațiuni de cercetare în Existența unor suprafețe importante de pădure
fără contract de pază
domeniul agricol cu performanțe remarcabile
Capacitatea insuficientă de depozitare a producției
agricole
Numărul mic de târguri și piețe agroalimentare
autorizate, cu precădere în zonele rurale
Lipsa unui parc industrial
Lipsa infrastructurii și a serviciilor de informare și
transfer tehnologic la nivelul județului
Lipsa clusterelor funcționale la nivel județean și
slaba dezvoltare a spiritului asociativ între
producători non-agricoli din județ
Valoarea foarte redusă a schimburilor comerciale
ale județului
Scăderea accentuată a resurselor de muncă ale
județului, a populației ocupate și a numărului de
salariați
Rata ridicată a șomajului la nivel județean, cu
precădere în zonele rurale
Nivelul redus al salariului mediu în context național
și regional
Oportunități
Amenințări
Atragerea de investitori privați în județ / Restrângerea puternică a activității în industria
regiune și creșterea fluxului de mărfuri care ușoară realizată în sistem lohn
tranzitează granița de est a României
Creșterea cererii din partea populației pentru Dispariția treptată a micilor comercianți locali pe
anumite servicii furnizate tradițional de fondul extinderii rapide a comerțului modern și
sectorului public, în contextul elasticității online
reduse a ofertei acestuia
Schimbarea comportamentului de consum al Continuarea declinului activității de construcții, pe
populației, mai ales în mediul urban
fondul lipsei unor investiții guvernamentale de
anvergură în zonă
Continuarea măsurilor de susținere a Îmbătrânirea forței de muncă din agricultură
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agriculturii, prin acces la subvenții și finanțări
nerambursabile pentru investiții în domeniu
Reabilitarea sistemelor de irigații din județ
Creșterea consumului de vin la nivel global
Dezvoltarea sectorului agriculturii ecologice la
nivel european și global
Creșterea interesului pentru turismul sportiv
(vânătoare și pescuit)
Atragerea localnicilor care lucrează în
străinătate pentru deschiderea unei afaceri în
județ
Creșterea cererii de produse agroalimentare
autohtone
Creșterea mobilității intra-județene a forței de
muncă
SERVICII PUBLICE
Puncte tari
Puncte slabe
Investițiile pentru dezvoltarea infrastructurii și Existența unor localități rurale care nu beneficiază
modernizarea flotei pentru transport public de servicii de transport inter-urban
urban din cele 3 municipii
Volumul ridicat al investițiilor în infrastructura Lipsa unei unități pentru spitalizare continuă în
sanitară publică din județ, mai ales la nivelul zona de nord a județului
unităților de primire a urgențelor și a
ambulatoriilor integrate spitalelor
Dezvoltarea și diversificarea serviciilor medicale Deficitul de personal medical din sistemul public de
oferite de sectorul privat din județ
sănătate
Existența unor centre de permanență medicală Numărul mare al pacienților spitalizați în raport cu
numărul de paturi disponibile
Derularea în județ a unor proiecte-pilot Supraîncărcarea sistemelor medicale de urgență
adresate zonelor urbane și rurale marginalizate
Performanța deosebită a județului în procesul Capacitatea insuficientă a centrelor de asistență
de dezinstituționalizare al copiilor
socio-medicală și paleativă
Scăderea numărului de medici de familie și
existența unor localități rurale fără asistență
medicală primară
Nivelul ridicat al morbidității în rândul populației
județului
Existența unor cazuri frecvente de infecții
nosocomiale în spitalele din județ
Numărul redus de asistenți medicali comunitari și
de mediatori sanitari care să deservească
comunitățile Roma din județ
Speranța redusă de viață, cu precădere în mediul
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rural și în cazul persoanelor de sex masculin
Ponderea ridicată a populației urbane care trăiește
în zone defavorizate și marginalizate
Numărul foarte mare de comunități rurale
marginalizate și sărace
Numărul foarte ridicat de beneficiari de prestații
sociale
Capacitatea limitată a sectorului public de servicii
sociale de a deservi toți beneficiarii eligibili, cu
precădere în mediul rural și în cazul persoanelor
vârstnice
Dificultățile cu care se confruntă sectorul privat de
servicii sociale
Lipsa unităților de economie socială funcționale
Predarea simultană în multe unități de învățământ
rural, mai ales din satele mici
Cheltuielile ridicate suportate de autoritățile
locale
cu
modernizarea
și
întreținerea
infrastructurii educaționale existente
Numărul redus de elevi înscriși în programele de
tip ”A doua șansă” și cu frecvență redusă
Numărul foarte mic de clase cu predare în limba
romani și de mediatori școlari în raport cu
numărul elevilor de etnie romă
Performanțele modeste și în scădere la Evaluarea
Națională și Bacalaureat
Lipsa claselor de învățământ profesional în sistem
dual
Numărul mic de absolvenți de învățământ
profesional și liceal în domenii-cheie pentru
economia județului
Lipsa unităților de învățământ special în partea de
sud a județului
Numărul redus de cabinetele de asistență
psihopedagogică, de cabinete logopedice și școli
integratoare din mediul rural
Slaba dezvoltare a învățământului preșcolar și
primar/gimnazial particular
Dificultățile în asigurarea personalului didactic
calificat în școlile din zonele rurale îndepărtate de
orașe
Existența unor spații educaționale excedentare,
mai ales în cazul școlilor rurale, dar și a liceelor
tehnologice din județ
Dotarea precară a multor unități de învățământ
din județ, mai ales în ceea ce privește grupurile
sanitare, sălile și terenurile de sport, laboratoarele
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Oportunități
Extinderea serviciilor de transport public urban
în zonele metropolitane / funcționale ale
municipiilor
Disponibilitatea finanțărilor nerambursabile
pentru investițiile în promovarea transportului
public urban
Disponibilitatea finanțărilor nerambursabile din
fonduri europene și de la bugetul pentru
realizarea de investiții în infrastructura și
serviciile
medicale,
inclusiv
formare
profesională a personalului, promovarea
prevenției și a sănătății publice etc.
Dezvoltarea sectorului privat de servicii sociale

Lipsa bazinelor de înot didactice din județul Vaslui
Numărul mic de adulți care urmează cursuri de
formare profesională continuă
Lipsa serviciilor de pază a localităților și a
sistemelor de supraveghere video în mediul rural
Timpii relativ ridicați de intervenție ai serviciilor de
urgență în zonele rurale
Numărul redus de servicii voluntare pentru situații
de urgență care îndeplinesc indicatorii de
performanță legali
Gradul redus de uzură al unor echipamente de
intervenție și deficitul de personal al ISU Vaslui
Amenințări
Creșterea cererii pentru servicii medicale și sociomedicale
Accentuarea deficitului de medici de familie, mai
ales în mediul rural
Creșterea numărului de epidemii, pandemii și de
cazuri de boli transmisibile

Sustenabilitatea financiară precară a unor servicii
sociale nou-înființate, cu precădere în mediul rural
și în orașele mici
Finalizarea procesului de dezinstituționalizare a Continuarea procesului de restructurare a rețelei
persoanelor adulte cu dizabilități
educaționale publice
Disponibilitatea finanțărilor nerambursabile Creșterea ratei de părăsire timpurie a școlii, mai
pentru investiții în infrastructura și serviciile ales în mediul rural și în comunitățile marginalizate
sociale, dar și pentru integrarea comunităților
marginalizate
Adoptarea unor măsuri la nivel guvernamental
care promovează învățământul profesional
Disponibilitatea fondurilor europene și a celor
guvernamentale
pentru
investiții
în
infrastructura educațională din județ, dar și în
prevenirea abandonului
CULTURĂ. PATRIMONIU. SPORT. ACTIVITĂȚI RECREATIVE
Puncte tari
Puncte slabe
Patrimoniu cultura bogat al județului
Starea precară a multor obiective de patrimoniu
din județ
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Patrimoniul mobil și activitatea bogată a Gama relativ restrânsă de evenimente culturale
centrelor și instituțiilor culturale din subordinea care să vizeze grupul-țintă al adulților tineri
CJ Vaslui
Buna prezervarea a patrimoniului folcloric al Scăderea accentuată a numărului de biblioteci
județului
rurale, școlare, dar și a numărului de cititori
Existența unor evenimente culturale de Starea avansată de degradare a unor case de
amploare, cu tradiție și cu participare cultură și cămine culturale din județ
internațională, organizate în județ
Existența unei grădini zoologice de mari Infrastructura deficitară pentru sportul de masă și
dimensiuni
de performanță, mai ales în mediul rural
Oferta teatrală și cinematografică bogată
Existența unor ștranduri publice neutilizate
Existența unui muzeu al viticol, al unui muzeu Deficitul de zone publice de agrement pentru
eparhial și a mai multor case memoriale și locuitorii județului
muzee sătești
Creșterea numărului de vizitatori în muzee
Implementarea Programului ”Biblionet” în
majoritatea bibliotecilor publice din județ
Numărul mare de personalități care își leagă
viața sau activitatea de județul Vaslui
Creșterea numărului de cluburi sportive și de
sportivi de performanță
Performanțele deosebite ale sportivilor
vasluieni
Infrastructura cultural-sportivă și recreativă din
comuna Pădureni – exemplu de bună practică
la nivel național
Existența unui centru public de tip SPA
Apariția unui număr mare de piscine private cu
rol de agrement
Oportunități
Amenințări
Disponibilitatea fondurilor europene și Privarea unui număr tot mai mare de locuitori din
guvernamentale pentru conservarea și mediul rural de consumul cultural
restaurarea
patrimoniului
construit,
promovarea patrimoniului imaterial, dar și
pentru investiții în infrastructura culturală
Existența unor surse de finanțare europeană și Neafirmarea unor talente sportive locale din cauza
guvernamentală pentru reconversia unor spații infrastructurii sportive deficitare și a resurselor
degradate în spații verzi și de agrement, financiare limitate
respectiv pentru investiții în infrastructura
sportivă
MEDIU. BIODIVERSITATE. RISCURI. SCHIMBĂRI CLIMATICE
Puncte tari
Puncte slabe
Numărul foarte mic de depășiri înregistrate la Calitatea precară a datelor cu privire la calitatea
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poluanți atmosferici monitorizați de stațiile din aerului din județ
județ
Închiderea tuturor depozitelor neconforme de Starea ecologică proastă a majorității corpurilor de
deșeuri din județ
apă (de suprafață și subterane) din județ, care
afectează mai ales populația care se alimentează
din puțuri proprii, dar și stațiile de tratare mici
aflate în subordinea primăriilor rurale
Finalizarea infrastructurii Sistemului de Lipsa planurilor de management pentru unele situri
Management Integrat al Deșeurilor din județ și din Rețeaua Natura 2000 și capacitatea limitată de
operaționalizarea acestuia
implementare a celor existente
Selectarea operatorilor de salubritate care vor Existența unor zone cu deficit accentuat de
asigura colectarea și transportul deșeurilor
vegetație forestieră
Existența unor facilități private de incinerare a
Gradul redus de colectare selectivă și de reciclare a
deșeurilor industriale
deșeurilor generate de locuitorii județului
Existența unor depozite ilegale de deșeuri în județ
și starea precară a unor puncte de colectare
urbane și rurale a deșeurilor menajere
Poluarea fonică ridicată din orașele județului
Oportunități
Amenințări
Adoptarea unui Plan județean de menținere a Apariția unor cazuri de poluare determinate de
calității aerului
instalațiile industriale care intră sub incidența
Directivei 2010/75/UE
Existența unui Master Plan județean pentru apă Creșterea accentuată a parcului auto din județ și
și apă uzată și a fondurilor europene pentru vechimea acestuia
implementarea acestuia
Instituirea a 24 de arii de protecție a habitatelor Scăderea treptată a fertilității solurilor din județ
și speciilor din rețeaua Natura 2000
Existența unei asociații de dezvoltare Creșterea cantității de îngrășăminte și pesticide
intercomunitară în domeniul managementului utilizate în agricultură
deșeurilor (ADIV)
Actualizarea Planului Județean de Gestiune a Degradarea stării de sănătate a pădurilor și
reducerea suprafețelor împădurite
Deșeurilor
Gradul redus de conformare al cetățenilor și
agenților economici la reglementările cu privire la
colectarea selectivă a deșeurilor
Creșterea costurilor suportate de administrațiile
locale, mai ales din mediul rural, cu gestionarea
deșeurilor
Manifestarea tot mai accentuată a efectelor
schimbărilor climatice în județ
TURISM
Puncte tari
Puncte slabe
Numărul mare de biserici de lemn și de zid, cu Resursele turistice naturale relativ limitate, mai
statut de monument-istoric, precum și a unor ales din perspectiva peisajului, de ex. în comparație
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mănăstiri cunoscute
Existența unui număr important de monumente
de arhitectură și vestigii arheologice
Existența unor pogdorii și crame cu tradiție,
precum și a unui muzeu viticol
Patrimoniul cultural mobil al muzeelor și
caselor memoriale din județ
Atracțiile turistice din comuna Pădureni
Existența a două centre de informare și
promovare turistică

Oportunități
Dezvoltarea turismului balnear

cu zonele montane din regiune, și valorificarea
insuficientă a acestora în scop turistic
Slaba dezvoltarea a infrastructurii-suport pentru
turism
Insuficienta valorificare a potențialului gastronomic
al județului
Eficiența redusă a activității de promovare turistică
a județului, mai ales în mediul online, și lipsa unui
brand
Lipsa unor stațiuni turistice atestate
Numărul mic de locuri de cazare în regim de 4
stele/flori
Durata medie scăzută a sejurului turiștilor români
Indicele redus de utilizare a capacității nete de
cazare
Ponderea redusă a turiștilor străini cazați în județ
Amenințări
Relativa izolare a județului Vaslui față de
coridoarele majore de transport
Declinul global al activității turistice determinat de
pandemia de Covid-19

Valorificarea în scop turistic a legăturii județului
cu unele personalități
Punerea în valoare a bogatei istorii a
comunității evreiești din județ
Valorificarea patrimoniului folcloric foarte
bogat al zonei rurale într-un produs turistic
inedit
Definirea
a
trei
itinerarii
turistice
transfrontaliere și existența mai multor
proiecte comune cu localități din Republica
Moldova în acest sens
CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ
Puncte tari
Puncte slabe
Volumul foarte ridicat al finanțărilor Ponderea foarte redusă a veniturilor din surse
guvernamentale atrase de CJ Vaslui și comunele proprii în totalul bugetelor locale
din județ
Implementarea unei soluții de E-guvernare la Volumul modest al finanțărilor europene absorbite
nivelul CJ și a unor primării din județ
de autoritățile locale
Existența unui Centru de Informare Europa Ponderea ridicată a cheltuielilor cu personalul
Direct la nivelul județului
propriu și cu asistența socială în bugetele locale
Succesul în implementarea GAL-urilor la nivelul Numărul redus al primăriilor din județ care oferă
județului
posibilitatea plății online a taxelor și impozitelor
locale
Ponderea foarte ridicată a primăriilor care nu
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dispun de un site WEB funcțional
Gradul redus de actualizare a documentațiilor de
amenajare a teritoriului și urbanism
Oportunități
Amenințări
Accesarea fondurilor europene alocate Reducerea drastică a fondurilor guvernamentale
României în perioada de programare 2014- alocate pentru investiții de interes local
2020, respectiv 2021-2027
Alocarea unor resurse financiare suplimentare Reducerea încasărilor la bugetele locale din surse
de la bugetul UE pentru compensarea efectelor proprii
pandemiei de Covid-19
Lansarea unui program guvernamental pentru Concurența tot mai acerbă pentru accesarea
susținerea extinderii alimentării cu gaze finanțărilor din programe europene
naturale
Informatizarea / digitalizarea serviciilor publice
Disponibilitatea fondurilor europene pentru
întărirea
capacității
administrative
a
autorităților locale, inclusiv formarea continuă
a personalului
Apartenența județului la Euroregiunea Siret –
Prut - Nistru
Încadrarea județului în zona eligibilă a POC
România – Moldova 2014-2020
Valorificarea oportunităților de cooperare
teritorială europeană

