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Analiza SWOT GAL DELTA DUNĂRII
(analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor)

-

-

-

-

-

-

TERITORIU ȘI POPULAȚIE
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Cadru natural remarcabil (floră și
- Densitatea scăzută a populației;
faună) reprezentat de Rezervația
- Populație îmbătrânită și depopulare;
Biosferei Delta Dunării, Complexul
- Case tradiționale și obiective culturale
Lagunar Razelm-Sinoe, Situri Natura
nereabilitate, unele fără respectarea
2000, străbătut de două din cele 3
specificului arhitectural;
brațe ale Dunării;
- Număr mare de monumente culturale
Posibilitatea superioară de desfășurare
care necesită intervenții sau punere în
de diverselor forme de turism: cazare,
valoare;
restaurant, agrement, transportul
- Infrastructură de agrement public și
destinat turiștilor, SPA, de conferinţe și
culturală slab dezvoltată;
alte evenimente speciale, împreună cu
- Infrastructura socială slab dezvoltată
serviciile aferente, agroturism,
(aproape inexistentă);
ecoturism, plimbări cu barca, pescuit
- Infrastructură de bază slab dezvoltată sportiv, canoe, etc;
lipsa piețelor locale, a punctelor de
Număr mare de obiective culturale cu
sacrificare a animalelor etc.
valoare importantă (156 de monumente
- Lipsa unui strategii comune de marketing
istorice incluse în Lista Monumentelor
si promovare turistică a teritoriului;
Istorice): cetăți, situri arheologice,
- Grad redus de conștientizare a
alte monumente;
importanței biodiversității existente în
Patrimoniul imaterial deosebit: tradiții
zona teritoriului;
și obiceiuri, gastronome specifică
- Număr mare de persoane aflate în risc de
diferitelor populații, multiculturalitate
excluziune socială din cauza apartenenței
(peste 10 etnii: ruși lipoveni,
la diferite grupuri vulnerabile – persoane
ucrainieni, tătari, turci, greci, etc.);
cu dizabilități, vârstnici;
Condiții climatice favorabile dezvoltării
- Probleme de mobilitate a populației, în
turismului de vară;
lipsa mijloacelor de transport public și
Potențial de valorificare a surselor de
mai cu seamă în cazul comunităților în
energie verde (regenerabilă);
are accesul se face doar pe apă;
Aeroportul internațional Delta Dunării
- Grad redus de conștientizare a populației
aflat în proximitatea GAL-ului;
cu privire la importanța conservării
Infrastructură de acces terestră
arhitecturii specifice locale;
reabilitată spre Murighiol-Dunavățul de
- Lipsa unui sistem integrat de gestionare a
Jos;
deșeurilor;
Trend ascendent al investițiilor în
- Existența unor localități fără sisteme de
infrastructura de cazare;
alimentare cu apă sau canalizare;
Continuarea procesului de decolmatare
- Lipsa infrastructurii de tratare a apelor
a canalelor și lacurilor, permițând
uzate;
extinderea traseelor în Delta Dunării
- Servicii turistice nediversificate;
unde se practică marea parte a
- Bilanț demografic în general negativ;
activitatii de turism din Delta Dunarii;
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
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- Surse de finanțare externe pentru
proiecte investiționale;
- Surse alternative de venit prin
dezvoltarea turismului;
- Interes mare pentru crearea și
dezvoltarea de microferme;
- Interes crescut pentru pentru
demararea de mici afaceri locale;
- Interes crescut al investitorilor mai ales
pentru unele zone ale teritoriului;
- Dezvoltarea ecoturismului și a
turismului cultural/religios;
- Valorificarea statutului de site Natura
2000;
- Participarea activă la rezolvarea
problemelor de mediu prin cooperări și
parteneriate;
- Dezvoltarea de parteneriate externe;
- Parteneriate pentru rezolvarea
problemelor de mediu și existența
posibilităților de finanțare pentru
proiecte de mediu;
- Disponibilitatea autorităților locale de
a stabili parteneriate în vederea
accesării fondurilor europene;

-

-

-
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Legislație insuficient adaptată pentru
nevoile Deltei Dunării;
Creșterea traficului rutier și absența
locurilor de parcare;
Creșterea nivelului de poluare externă;
Efectele negative asupra ecosistemului
din cauza fenomenului încălzirii globale;
Pierderea identității culturale ca urmare
a presiunii globalizării;
Creșterea riscului de excluziune socială și
izolare a persoanelor care provin din
grupuri vulnerabile în absența unor
măsuri sociale;
Riscul deteriorării unor habitate aflate
sub protecție în contextul practicării unor
activități economice invazive –
agricultură intensivă, folosirea
pesticidelor, activități de agrement cu
folosirea mijloacelor de transport cu
autopropulsare în ariile protejate etc.;
Migrarea tinerilor în afara teritoriului în
lipsa unor măsuri pentru crearea locurilor
de muncă.

ACTIVITĂȚI ECONOMICE
-

-

-

PUNCTE TARI
Oportunități de afaceri în teritoriu,
mai ales în ceea ce privește turismul
si serviciile conexe;
Inițierea dezvoltării asociativității
agricole;
Grad mare de toleranță/nivel scăzut
de conflicte sociale între cetățeni;
Interes crescând de dezvoltare de
afaceri în domenii neagricole;
Interes crescând al tinerilor de a
accesa fonduri pentru activități
agricole;
Interes mare pentru dezvoltarea
fermelor mici;
Dezvoltarea fermelor existente;

-

-

-

-

PUNCTE SLABE
Trend crescător al numărului de șomeri;
Forță de muncă tânără din teritoriu slab
calificată, tinerii calificați fiind cei care
migrează la oraș/în afara țării;
Lipsa de încredere a fermierilor în formele
asociative/cooperative;
Acces dificil al micilor producători pe
piețele de desfacere din afara teritoriului;
Forța de muncă necalificată în spațiul
rural, ocupată cu preponderență în
agricultura de subzistență;
Interes scăzut pentru practicarea
meseriilor tradiționale;
Participarea slabă a populației la toate
nivelele de educație;
Clasa socială de mijloc, slab reprezentată;
Ofertă redusă de unități de alimentație
publică în care să poată fi valorificate
produse locale;
Forță de muncă redusă implicată în
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OPORTUNITĂȚI
Dezvoltarea turismului,
ecoturismului, turismului cultural în
contextul existenței unui bogat
patrimoniu natural, cultural, al
practicării agriculturii de mare parte
a populației;
Facilitarea constituirii în forme
asociative a micilor producători, în
vederea comercializării în comun a
produselor;
Accesul micilor întreprinzători/
producători locali la finanțări
nerambursabile;
Valorificarea produselor
agroalimentare locale prin conversia
către agricultura ecologică;
Valorificare produselor locale din
teritoriu prin crearea unor rețele de
promovare
a
resurselor
locale

2

activitatea economică, cele mai multe
societăți din teritoriu fiind cele care
desfășoară activități de comerț și nu au
nevoie de un număr mare de angajați.
- Inexistența unor puncte de sacrificare a
animalelor în teritoriu;
- Accesul dificil la creditare pentru mici
fermieri sau antreprenori;
- Bază materială depășită și insuficientă (în
agricultură), ceea ce conduce la costuri
mari de operare și timp mai mare de
realizare a lucrărilor agricole;
- Exploatații agricole de dimensiuni mici,
fărâmițate;
- Lipsa oportunităților de angajare în
domeniul non-agricol, determină un grad
mare de ocupare a populației în agricultura
de subzistență;
- Procent crescut de exploatații agricole care
au conducători vârstnici;
- Număr insuficient de unități de procesare
raportat la numărul crescătorilor de
animale;
- Dificultăți în organizarea și promovarea
unor lanțuri alimentare scurte;
- Acces dificil la programe de
formare/perfecționare ca urmare a
resursele necesare
AMENINȚĂRI
- Scăderea populației active, care migrează
din teritoriu în lipsa unor oportunități de
angajare sau a celor de deschidere a unei
afaceri și a nerentabilității practicării
agriculturii;
- Scăderea calității produselor
agroalimentare locale în contextul lipsei de
măsuri pentru creșterea valorii acestora;
- Reducerea numărului de produse locale de
calitate, din cauza accesului dificil la piețe
de desfacere sau a slabei valorificări a
acestora;
- Limitarea accesului la subvenții și fonduri
europene nerambursabile, în contextul
perpetuării reticenței față de fenomenul
asocierii;

Adresa: Str. Ovidiu, nr. 152, Sat Malcoci, Comuna Nufaru, Jud. Tulcea, CP 827172
Date financiare: ROF:64/27.11.2012; CIF 30972272; Cod IBAN: RO88 BRDE 370S V217 6654 3700

ASOCIAŢIA G.A.L. DELTA DUNARII
web site :www.gal-deltadunarii.ro
e-mail : galdeltadunarii@gmail.com
Tel : 0374900857 Fax: 0340816174

-

-

-

-

-

(patrimoniu cultural, natural, produse
locale, meșteșuguri etc.);
Înființarea și dezvoltarea de activități
non-agricole (servicii/producție) în
contextul în care paleta serviciilor
oferite în teritoriu, atât pentru
actorii locali, cât și pentru turiști este
restrânsă și există resurse locale
neutilizate care pot constitui materie
primă pentru activități productive;
ORGANIZARE INSTITUȚIONALĂ și SOCIALĂ
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Experiența GAL DELTA DUNĂRII ca dovadă a
- Pondere mare a populației
funcționării parteneriatului public-privat în
dependente de măsurile sociale;
teritoriul din zona de nord-est a județului
- Număr mare de dosare de venit
Tulcea;
minim garantat;
Existența unor ONG-uri active în teritoriu,
- Infrastructura educațională și sanitară
atât în domeniul conservării patrimoniului
precară (în special creșe și grădinițe,
cultural și natural, cât și în domeniul
dispensare);
social;
- Număr redus de centre de servicii
Creșterea gradului de accesare a
sociale;
proiectelor cu fonduri nerambursabile (prin
- Slaba dotare a centrelor sociale și
Programul LEADER) – în beneficiul
servicii sociale de calitate proastă;
comunităților locale;
- Gradul scazut de expertiza a
Creșterea coeziunii în cadrul
primariilor in accesarea fondurilor
parteneriatului GAL Delta Dunării;
europene;

OPORTUNITĂȚI
Crearea unor parteneriate public-private
între primării și societatea civilă care să
colaboreze în vederea îmbunătățirii
serviciilor sociale pentru grupurile
vulnerabile;
- Accesul la finanțări destinate înființării de
centre sociale;
- Înființarea unor întreprinderi sociale în care
să fie angajate persoane din grupuri
vulnerabile, cu risc de excluziune socială;
- Disponibilitate la nivel local de a sprijini
dezvoltarea infrastructurii sociale;
-
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-

-

-

AMENINȚĂRI
Risc de excluziune socială și izolare
a persoanelor care provin din grupuri
vulnerabile/dezavantajate;
Risc de creștere a numărului de
persoane slab calificate, cu
dificultăți în integrare pe piața
muncii (pe termen lung);
Creșterea decalajului între mediul
urban și rural, în special din
perspectiva calității vieții, din cauza
precarității infrastructurii și a
serviciilor oferite populației;

Analiza SWOT a fost realizată coroborând informațiile statistice cu cele rezultate în
urma activităților de consultare publică desfășurate la nivelul teritoriului (chestionare
completate, discuții cu persoanele din comunități, cu autoritățile publice, desfășurarea
adunărilor publice de consultare a populației, etc).
Se constată astfel, ca element general de analiză a teritorului, necesitatea
dezvoltării la nivel local a activităților care să vizeze sprijinirea fermierilor în inițierea sau
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dezvoltarea de afaceri în domeniul agricol în vederea, mai ales, a contracarării feomenului
de depopulare a satelor, inițierea și dezvoltarea la nivel local de activități neagricole, cu
precădere din domeniul producției, serviciilor și mai ales a serviciiilor turistice,
promovarea onor forme de cooperare și dezvoltarea investițiilor în infrastructura de bază
și diversificarea serviciilor comunitare.
Astfel, s-au identificat 9 nevoi generale care, prin mai multe tipuri de obiective
specifice, au fost concretizate în 6 măsuri de dezvoltare locală. Nevoile identificate sunt
următoarele: (N1)Creșterea nivelului de trai al populației locale prin reducerea gradului de
sărăcie, (N2)Incurajarea tinerilor de a desfășura activități economice in teritoriul GAL DD,
(N3)Încurajarea micilor fermieri de a-si dezvolta propriile afaceri locale, (N4) Reducerea
fenomenului de depopulare a satelor în teritoriul GAL Delta Dunării, (N5) Dezvoltarea sau
infiintarea de activitati non-agricole in teritoriu in scopul diversificarii economiei locale,
(N6) Dezvoltarea asociativității și cooperării la nivel local între micii întreprinzători prin
inițierea de procese de lucru comune în vederea dezvoltării de produse/servicii, mai ales
în sectorul turistic, (N7) Susținerea dezvoltării infrastructurii sociale din teritoriu și a
serviciilor sociale asociate, (N8) Susținerea incluziunii sociale a persoanelor dezavantajate,
în special a bătrânilor și a reprezentanților minorităților locale, (N9) Dezvoltarea
infrastructurii de bază și servicii adecvate în teritoriu, inclusiv conservarea și promovarea
patrimoniului local.
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