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ANEXA 1.12: Analiza SWOT: Infrastructură locală şi regională, Infrastructura
economica Infrastructura sociala, infrastructura de mediu, Economie, Mediul
Rural, Resursele Umane
A. Structura teritorială
Puncte tari
Accesibilitate;
Atractivitate faţă de investitori;
Bogăţia şi varietatea resurselor naturale;
Zona de nord -zonă turistică in dezvoltare;
Condiţii naturale favorabile dezvoltării economice;
Municipiul Ploieşti este desemnat pol de creştere.
Oportunităţi
Distanţă mică faţă de Bucureşti si aeroportul interna ional Henri Coandă
Accesul facil la serviciile educaţionale, culturale şi comerciale oferite de capitală;
Parcul Natural Bucegi situat în nord-vestul judeţului
Puncte slabe
Zone afectate de poluare;
Infrastructură rutieră suprasolicitată;
Dezvoltarea urbanistică influenţată de zona industrială;
Ameninţări
Grad de sănătate afectat de poluare;
Situarea în zona seismică cu grad ridicat de risc;
Existenţa unor zone expuse la alunecări de teren, inundaţii, eroziuni.
B. Structura economică
Puncte tari
Sectoare industriale tradiţionale bine dezvoltate precum: extracţia şi prelucrarea petrolului,
fabricarea utilajului petrolier şi chimic;
Dezvoltarea sectorului de servicii;
Existenţa unor firme private reprezentative cu capital străin sau mixt;
Existenţa bazei de cercetare în domeniile petrochimiei, resurselor minerale, utilajului
petrolier precum şi zootehniei şi viticulturii.
Oportunităţi
Cooperarea între mediul de afaceri şi administraţia publică;
Accesul la piaţa internă a Uniunii Europene;
Creşterea potenţialului oferit de domeniul cercetării şi mediul universitar;
Îmbunătăţirea calităţii mediului de afaceri;
Dezvoltarea infrastructurii de susţinere a activităţilor economice;
Puncte slabe
Existenţa de zone monoindustriale;
Cooperare redusă între cercetare şi industrie;
Pondere mică a tehnologiilor moderne în industrie şi agricultură;
Predominarea producţiei cu valoare adăugată mică.
Ameninţări
Calitate scăzută a managementului industrial şi agricol;
Lipsa marketingului şi promovării;
Riscul de a nu face faţă presiunii competitive existente în Uniunea Europeană;
Insuficient capital de susţinere a investiţiilor în economia Polului;
Protecţie scăzută a pieţelor indigene;
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Subestimarea rolului IMM-urilor în economia Polului;
B.1. Agricultura
Puncte tari
Suprafaţa arabilă reprezintă baza de dezvoltare a unei agriculturi capabile să obţină produse
ecologice;
Sisteme antigrindină;
Potenţial agricol şi zootehnic ridicat;
Fertilitate ridicată a pământului;
Oportunităţi
Iniţierea şi dezvoltarea unor activităţi de punere în valoare şi de dezvoltare a
meşteşugurilor;
Implementarea unor proiecte de modernizare a infrastructurii în mediul rural;
Dezvoltarea agriculturii ecologice;
Diversificarea producţiei agricole.
Puncte slabe
Exploatarea necorespunzătoare a terenurilor agricole;
Ineficienţa terenurilor datorită parcelării individuale;
Competitivitate şi eficienţă scăzută a agriculturii;
Capital investiţional redus în agricultură;
Nivel scăzut privind procesarea şi marketingul produselor agricole;
Practicarea, în multe zone, a agriculturii de subzistenţă.
Ameninţări
Slaba putere financiară a proprietarilor de terenuri agricole conduce la imposibilitatea
cultivării suprafeţelor;
Fragmentarea exploataţiilor agricole;
Încetinirea procesului de dezvoltare şi diversificare a economiei rurale;
Procesul lent de modernizare şi restructurare a agriculturii;
Număr redus al I.M.M. cu activităţi în domeniul prelucrării şi valorificării superioare a
produselor agroalimentare.
B.2. Industria
Puncte tari
Forţă de muncă calificată în sectoarele industriale tradiţionale;
Universitatea cu profil tehnic din Ploieşti pregăteşte specialişti pentru industria de utilaj şi
foraj petrolier şi chimică;
Creşterea ponderii industriei alimentare şi de băuturi în producţia industrială;
Promovarea imaginii economice a Poluluii.
Oportunităţi
Utilizarea patrimoniului industrial existent;
Retehnologizarea unor întreprinderi crează cadrul favorizant pentru atragerea investitorilor;
Revitalizarea activităţilor economice în cadrul parcurilor industriale situate în zona centrală a
judeţului precum şi în noile locaţii.
Puncte slabe
Gruparea activităţilor economice în special în jurul municipiului Ploieşti;
Accentuarea ponderii industriei de prelucrarea a petrolului în cadrul ramurilor industriale;
Industrii poluante.
Ameninţări
Calificare unidirecţională a forţei de muncă;
Dominanţa industrială;
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Dimensionare redusă a sectorului privat performant.
B.3. Întreprinderile Mici şi Mijlocii
Puncte tari
Prezenţa I.M.M. în unităţile economice active;
Dezvoltarea activităţilor în parcurile industriale;
Mediu economic deschis.
Oportunităţi
Participarea la Programele cu finanţare externă;
Credite cu dobândă avantajoasă oferite pentru I.M.M. care angajează şomeri.
Puncte slabe
Nivel scăzut al spiritului întreprinzător al populaţiei;
Subestimarea rolului I.M.M. în economia judeţului;
Contacte reduse cu parteneri de afaceri externi.
Ameninţări
Pregătirea managerială şi economică deficitară a întreprinzătorilor;
Facilităţi reduse pentru dezvoltarea sectorului I.M.M.
B.4. Investiţiile cu capital străin
Puncte tari
Surse importante la bugetele locale;
Prezenţa unor investitori străini importanţi;
Aport important de capital şi tehnologie;
Stimularea competiţiei.
Oportunităţi
Diversificarea activităţilor în localităţile polului;
Terenuri, clădiri, forţă de muncă calificată disponibile.
Puncte slabe
Focalizarea investiţiilor străine pe ramura industriei uşoare şi în comerţ.
Ameninţări
Mentalitatea anti-investiţie străină;
Eficienţă scăzută a activităţilor de atragere a investiţiilor străine.
B.5. Turismul
Puncte tari
Cadru natural deosebit;
Reţea de cazare şi dotări pentru primirea turiştilor;
Condiţii favorabile pentru dezvoltarea diferitelor forme de turism: agroturism, turism de
tranzit, turism de
week-end, turism cultural, turism tematic etc;
Tabere şcolare în zone atractive;
Potenţial natural, cultural şi istoric pentru dezvoltarea turismului.
Oportunităţi
Posibilitatea înfiinţării de baze de agrement şi de petrecere a timpului liber;
Posibilitatea dezvoltării turismului de tranzit, datorită drumurilor naţionale care traversează
judeţul;
Concesionarea terenurilor disponibile pentru diversificarea serviciilor turistice;
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Potenţialul turistic şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor turistice determină creşterea
numărului de turişti.
Puncte slabe
Infrastructura de sport-agrement slab dezvoltată;
Probleme la infrastructura tehnicoedilitară în localităţile cu resurse turistice;
Căile de acces aglomerate către localităţile turistice din zonele turistice;
Raportul dintre preţul şi calitatea serviciilor turistice oferite;
Venituri relativ reduse ale populaţiei (în special pensionari şi din mediul rural).
Ameninţări
Degradarea bazei turistice existente implicand scăderea numărului turiştilor;
Fără utilizarea potenţialului turistic veniturile populaţiei ar scădea, populaţia ocupată s-ar
diminua şi
implicit bugetul localităţilor ar fi afectat simţitor, toate acestea în contextul rămânerii în
anonimat a zonei.
B.6. Capitalul social
Puncte tari
Forţă de muncă calificată, adaptabilă, creativă şi relativ ieftină;
Pondere ridicată a populaţiei ocupate în sectorul serviciilor;
Existenţa politicilor active de angajare;
Resurse de educare, formare şi instruire bune;
Creşterea gradului de angajare în sectorul serviciilor.
Oportunităţi
Capital de forţă de muncă feminină pentru industria uşoară şi servicii;
Dezvoltarea formelor de stimulare a angajărilor;
Programe de includere socială în mod egal pe piaţa forţei de muncă, a femeilor şi bărbaţilor;
Cooperarea în domeniul educaţiei şi formării profesionale.
Puncte slabe
Declinul general al populaţiei;
Scăderea populaţiei active şi ocupate;
Sporul natural negativ;
Pondere ridicată a populaţiei vârstnice;
Nivel educaţional scăzut al populaţiei rurale;
Nivel scăzut al oportunităţilor de angajare în special în mediul rural;
Dezechilibrul pieţei muncii;
Scăderea interesului pentru instruirea profesională;
Lipsa oportunităţilor egale pentru persoanele supuse excluziunii sociale;
Venituri reduse.
Ameninţări
Subestimarea problemelor sistemului educaţional;
Adâncirea dezechilibrului pe piaţa muncii între cerere şi ofertă;
Nivel scăzut al investiţiilor angajatorilor în perfecţionarea şi pregătirea resurselor umane;
Migrarea forţei de muncă cu înaltă calificare;
Necorelarea educaţiei şi instruirii cu cerinţele pieţei muncii.
C. Infrastructura tehnico-edilitară:
C.1. Căile de comunicaţie
Puncte tari
Reţele de drumuri naţionale şi europene (Coridorul IV şi IX) modernizate;
Reţea rutieră şi feroviară;
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Devierea traficului din oraşele aflate pe traseul viitoarei autostrăzi;
Asigurarea transportului rutier între unele localităţi prahovene precum şi între judeţ şi
judeţele limitrofe, de către operatori privaţi şi de către regiile locale de transport rutier;
Programe de îmbunătăţire a circulaţiei pe drumurile judeţene.
Oportunităţi
Creşterea atractivităţii judeţului;
Situarea la intersecţia celor mai importante căi de comunicaţie;
Alocări financiare pentru investiţii în infrastructura rutieră;
Programul de construire a autostrăzilor Bucureşti-Braşov şi Bucureşti-Albiţa;
Utilizarea eficientă a fondurilor interne şi externe;
Proiecte în pregătire pentru fondurile structurale.
Puncte slabe
Neutilizarea reţelelor de căi ferate la întreaga capacitate;
Capacitatea portantă calculată pentru un anumit număr de autovehicule şi un anumit tonaj
pe osie este depăşită pe unele drumuri publice;
Starea nesatisfăcătparea a infrastructurii rutiere.
Ameninţări
Surse financiare insuficiente pentru dezvoltarea infrastructurii locale;
Deprecierea infrastructurii rutiere pe unele sectoare.
C.2. Alimentarea cu apă
Puncte tari
Reţele de alimentare cu apă reabilitate prin programul SAMTID;
Localităţi rurale alimentate cu apă prin lucrări finanţate prin programul SAPARD;
Proiecte de alimentare/extindere/ modernizare/reabilitare a reţelelor de apă în execuţie sau
depuse în vederea obţinerii finanţării.
Oportunităţi
Surse de alimentare cu apă disponibile, în curs de valorificare;
Existenţa operatorului unic S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. având ca obiect de activitate:
producerea, transportul şi distribuţia apei potabile, precum şi gestionarea apei uzate;
Extinderea ariei de operare a operatorului unic şi în localităţile rurale;
Puncte slabe
Insuficienta echipare edilitară a comunelor
Staţii de tratare a apei care necesită modernizare;
Vechimea şi gradul de uzură a reţelelor de alimentare cu apă din mediul urban.
Ameninţări
Interesul capitalului privat este insuficient comparativ cu nevoile de investiţii în acest
sector;
Pericolul neconformării cu Directivele în domeniu.
C.3. Reţeaua de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate
Puncte tari
Localităţi rurale în care s-au realizat reţelele de canalizare şi staţii de epurare finanţate prin
programele PHARE şi SAPARD.
Oportunităţi
Gruparea zonală a operatorilor de servicii publice pentru a fi mai competitivi în raport cu alţi
operatori.
Puncte slabe
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Slaba dezvoltare a reţelei de canalizare a apelor uzate în mediul rural;
Resursele limitate ale localităţilor pentru realizarea reţelelor de canalizare şi a staţiilor de
epurare.
Ameninţări
Pericolul neconformării Directivelor Uniunii Europene privind gestiunea completă a apei.
C.4. Producerea, transportul şi distribuţia energiei termice
Puncte tari
Constituirea Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică Produsă Centralizat al
municipiului Ploieşti în sistem producţie –transport–distribuţie, având ca gestionar
operatorul unic S.C.Dalkia Termo Prahova S.A Ploieşti.
Oportunităţi
Intens program de investiţii şi reparaţii, atât la unităţile de producţie, cât şi la reţelele de
transport şi distribuţie, pentru a asigura în permanenţă servicii la cei mai înalţi parametri
calitativi, respectând în acelaşi timp mediul înconjurător.
Puncte slabe
Implementarea dificilă a Programului de reabilitare termică datorită posibilităţilor financiare
limitate.
Ameninţări
Neutilizarea energiilor neconvenţionale pentru eficientizarea sistemelor de încălzire.
C.5. Alimentarea cu energie electrică
Puncte tari
Electrificare totală a localităţilor.
Oportunităţi
Posibilităţi de producere a tuturor formelor de energie.
Puncte slabe
Slaba valorificare a potenţialului energetic existent;
Aport scăzut al energiilor neconvenţionale.
Ameninţări
Pondere mare a energiei produse de centralele termoelectrice pe cărbune şi păcură.
D. Infrastructura de sănătate
Puncte tari
Preluarea unităţilor medicale de către Consiliul Judeţean Prahova şi consiliile locale;
Îmbunătăţirea calităţii actului medical prin apariţia şi dezvoltarea sectorului medical şi
farmaceutic privat.
Oportunităţi
Reforma sistemului sanitar;
Implementarea sistemului informatic în sectorul medical.
Puncte critice
Număr redus de farmacii în mediul rural;
Preponderenţa serviciilor curative faţă de serviciile preventive şi de reabilitare;
Insuficienţa infrastructurii de sănătate;
Atragerea de surse financiare pentru sistemul sanitar la nivel local.
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Ameninţări
Limitarea utilizării sistemului informaţional medical;
Subfinanţarea sistemului sanitar;
Neimplicarea comunităţii în atragerea şi stabilirea medicilor în mediul rural.
E. Educaţia
Puncte tari
Programe speciale pentru modernizarea unităţilor de învăţământ;
Unităţi şcolare racordate la reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare;
Şcoli aflate în programul de instalare a centralelor termice;
Existenţa tuturor nivelurilor de educaţie şi formare;
Existenţa învăţământului postliceal şi universitar privat.
Oportunităţi
Programe de asfaltare a drumurilor publice până la unităţile şcolare;
Microbuze pentru transportul elevilor din satele izolate;
Programe de informatizare;
POS DRU oferă cadrul educaţiei şi formării profesionale în sprijinul creşterii economice şi
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere;
Tehnici moderne de educaţie.
Puncte slabe
Resurse financiare limitate ale autorităţilor locale pentru realizarea unor lucrări ample de
reabilitare şi consolidare a clădirilor unităţilor de învăţământ.
Ameninţări
Desfiinţarea unităţilor şcolare în unele localităţi pe fondul scăderii numărului de copii;
Neacordarea importanţei procesului de învăţământ va avea consecinţe negative asupra
pregătirii viitoarelor generaţii.
F. Asistenţă socială
Puncte tari
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova asigură protecţie,
ocrotire, găzduire, îngrijire, activităţi de recuperare şi reintegrare socială pentru copii,
persoane cu handicap, persoane vârstnice.
Oportunităţi
Protejarea persoanelor care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau
socială, nu au
posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe
pentru categorii de persoane, în funcţie de nevoile specifice.
Integrare socială a grupurilor defavorizate;
Demararea unor proiecte de modernizare a centrelor de recuperare, asistenţă, integrare şi
îngrijire.
Puncte slabe
Alinierea cu dificultate la standardele moderne de îngrijire, pe principiul demedicalizării şi
dezinstituţionalizării Centrelor de protecţie a persoanelor cu handicap;
Capacitate redusă a serviciilor sociale.
Ameninţări
Soluţii insuficiente pentru integrarea persoanelor cu handicap, a copiilor aflaţi în dificultate
şi a persoanelor vârstnice în comunitatea din care provin.
G. Mediul rural
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Puncte tari
Condiţii naturale favorabile si rezerve semnificative de teren liber;
Agricultură de tradiţie în zona de sud;
Existenţa unor structuri în domeniul agroturismului;
Mediu de viaţă nepoluat;
Patrimoniu cultural, folcloric şi istoric deosebit;
Tradiţii istorice şi culturale;
Reţele de energie electrică dezvoltate în toate localităţile rurale;
Accesibilitate bună la reţelele de telecomunicaţii;
Forţă de muncă disponibilă;
Tendinţa migrării populaţiei din mediul urban către mediul rural.
Oportunităţi
Programe pentru dezvoltarea sectorului I.M.M. în domenii productive şi de
servicii, specifice mediului rural (PNDR);
Surse de finanţare pentru proiecte de dezvoltare a agroturismului şi protejarea tradiţiilor
istorice şi culturale;
Activităţi pentru protecţia mediului şi reducerea poluării;
Cererea pentru produse ecologice;
Dezvoltarea activităţilor nonagricole.
Puncte slabe
Starea reţelei de drumuri comunale;
Nivelul de dezvoltare al infrastructurii sociale, serviciilor şi utilităţilor publice;
Număr redus al I.M.M.-urilor;
Lipsa oportunităţilor de angajare;
Lipsa forţei de muncă specializate;
Lipsa de interes acordată educaţiei;
Condiţii de viaţă dificile în localităţile izolate;
Putere financiară scăzută a populaţiei rurale.
Ameninţări
Subestimarea importanţei mediului rural în dezvoltarea generală a judeţului;
Lipsa capitalului pentru susţinerea investiţiilor;
Valorificarea insuficientă a potenţialului existent;
Dezvoltarea lentă a economiei rurale;
Creşterea disparităţilor între comunităţile rurale, între mediul rural şi mediul urban;
Migraţia tinerilor.
H. Mediul înconjurător
Puncte tari
Proiecte pentru realizarea staţiilor de epurare şi a reţelelor de canalizare.
Oportunităţi
Rampe ecologice în funcţiune;
Proiecte cu finanţare externă pentru ameliorarea factorilor de mediu.
Puncte slabe
Poluare sonoră majoră;
Fază incipientă la selectarea deşeurilor înainte de depozitare în tomberoane/containere.
Ameninţări
Multiple surse de poluare;
Depăşirea nivelului pentru anumiţi indicatori ai factorilor de mediu;
Existenţa solurilor poluate.
I. Activitatea de salubrizare
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Puncte tari
Existenţa a 4 rampe zonale ecologice de deşeuri şi a staţiilor de transfer;
„Planul judeţean de gestionare a deşeurilor” aprobat.
Oportunităţi
Tehnologii noi, performante, cu efecte minime din punct de vedere al impactului asupra
mediului;
Atractivitate pentru sectorul privat.
Puncte slabe
Localităţi în care nu sunt organizate servicii de salubrizare;
Lipsa unor politici locale pentru colectarea selectivă a deşeurilor.
Ameninţări
Majorarea tarifelor de salubritate pentru recuperarea investiţiilor;
Lipsa educaţiei ecologice a cetăţenilor.
J. Administraţia publică
Puncte tari
Programe finanţate cu fonduri europene în domeniul modernizării administraţiei publice;
Existenţa unor strategii proprii;
Sistem informatic integrat în administraţia locală în dezvoltare;
Transparenţa deciziilor.
Oportunităţi
Centrul de Informare Europa, centru de diseminare a informaţiilor privind fondurile
structurale şi oportunităţile de finanţare ale proiectelor;
Relaţii de cooperare şi asociere;
Moderinzarea planurilor de amenajare a teritoriului judeţului;
Convergenţa factorilor de decizie locali.
Puncte slabe
Relaţii de cooperare cu localităţile europene înfrăţite nefructificate pe plan economic.
Putere financiară scăzută a localităţilor.
Ameninţări
Bugete insuficiente ale autorităţilor administraţiei publice locale pentru a susţine
cofinanţarea mai multor proiecte din fondurile structurale.
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