5.

DIAGNOZA – ANALIZA S.W.O.T.

Puncte tari
Poten ial turistic ridicat;
Resurse naturale i materii prime variate;
Poten ial ridicat pentru dezvoltarea turismului

i

agroturismului;
For a de munc bine instruit

i calificat disponibil

la costuri rezonabile;
Disponibilitatea Autorit ilor Publice Locale pentru
dezvoltarea

parteneriatului

transpunerea
economic

programelor

la nivel local

public
de

-

privat

dezvoltare

i

socio-

i regional, în perspectiva

integr rii europene;
Ora ul dispune de obiective turistice variate ce face
ca ora ul sl nic s fie unul din ora ele cele mai bine
cotate din punct de vedere turistic din pricina Saline
ice se afl pe teritoriul ora ulul;
Poten ial ridicat

pentru dezvoltarea unit ilor de

cazare i a spa iilor de recreere ;
Dorin a de participare la dezvoltarea ora ului din
partea locuitorilor.
Ora ul Sl nic este înfr it cu ora ul Marignane din
Fran a, ceea ce este un punct forte din perspectiva
rela iilor interna ionale.
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PUNCTE SLABE

Deficien e mari în alimentarea cu ap
re ea de canalizare

potabil , o

i alimentare cu gaze slab

dezvoltat .
Lipsa infrastructurii de baz
împiedic

dezvoltarea

în mediul urban ce
turismului

i

a

agroturismului.
Migra ia continu a popula iei tinere.
Num rul mare al persoanelor f r loc de munc .
Exploata iile agricole se realizeaz

pe loturi de

dimensiuni mici, ceea ce conduce la un grad de
valorificare redus;
Slaba dezvoltare de parteneriate administra ie

i

ONG.
Existen a

decalajului

informa ional

în

cadrul

ora ului.
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OPORTUNIT

I

Crearea de noi locuri de munc poate diminua migra ia
tinerilor.
Calificarea i recalificarea for ei de munc

ia

omerilor pentru o mai mare adaptabilitate la nevoile
pie ei.
Programul Opera ional Regional (POR) poate oferi
oportunitatea de dezvoltare integrat

a ora ului.

Derularea proiectelor ce vizeaz grupurile
dezavantajate din ora

– popula ia de etnie rrom ,

persoanele vârstnice.
Utilizarea tuturor posibilit ilor de finan are pentru
proiecte de infrastructur social prioritare.
Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea
Capacit ii Administrative va finan a formarea func ionarilor
i dezvoltarea serviciilor publice electronice.
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U

AMENIN

RI

Potrivit prognozelor i a evolu iei actuale
popula ia ora ului va sc dea.
Cre terea duratei medii de via

în strâns

leg tur cu migra ia popula iei tinere i diminuarea
na terilor poate duce la situa ia în care num rul
persoanelor vârstnice s fie mare.
Cre terea num rului beneficiarilor de asisten
social ce rezult din procesul de îmb trânire a
popula iei poate duce la o înr ut ire a problemelor
actuale dac nu se vor lua m suri.
Num rul mare al popula iei de etnie rrom
corelat cu lipsa unor programe de integrare i
incluziune acestora.
Cre terea ratei migra iei popula iei.
.
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