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Puncte tari Puncte slabe

● Prezența a 10 arii protejate:

parcuri naționale, monumente ale

naturii, situri de importanță

comunitară Natura 2000, arii de

protecție avifaunistică Natura 2000;

● Prezența a 7 obiective de

patrimoniu material;

● Prezența a numeroase

elemente de patrimoniu imaterial;

● Prezența a 10 festivaluri și

evenimente anuale;

● Nr. celor cu studii superioare

a crescut în toate UAT;

● Nr. analfabeților a scăzut în

toate UAT;

● Deschidere față de asociere;

● 10 UAT clasificate HNV

● Altitudini ridicate: 678–1.200

m;

● Deschidere față de

parteneriate public-privat;

● Deschidere față de acordarea

de facilități în vederea atragerii de

investitori;

● 10 UAT au depus declarațiile

de voință împotriva cultivării de

OMG pe terenurile aferente lor;

● Predomină populația ce

activează în sectorul agricultură în

8 din 10 UAT;

● Efective de animale în

creștere;

● Existența a 710 exploatații

comerciale de tip A profilate pe

bovine, pe raza întregului teritoriu;

● Existența a 59 exploatații

comerciale de tip A profilate pe

ovine, pe raza întregului teritoriu;

● Existența a 6 exploatații

comerciale de tip A profilate pe

suine, pe raza întregului teritoriu;

● Capacitate bună de

prelucrare a legumelor;

●Calitate precară a infrastructurii publice, cu

implicații majore la nivelul mobilității persoanelor,

mobilității bunurilor, costurilor de transport, accesării

piețelor, consumului de energie, consumului de timp;

●Lipsa practicării unui management forestier durabil și

a unui turism durabil impactează siturile de

importanță comunitară Natura 2000 și ariile de

protecție avifaunistică Natura 2000;

●Lipsa conservării și valorificării patrimoniului

material, imaterial și a festivalurilor/ evenimentelor;

●Lipsa mijloacelor de transport în comun;

●Lipsa accesului la broadband în 7 din 16 sate;

●Populația stabilă a scăzut și îmbătrânite în toate UAT;

●Procente mici ale populației active în 7 din 10 UAT;

●Lipsa culturii antreprenoriale;

●Lipsa capacității manageriale;

●Lipsa coeziunii sociale;

●Insuficient suport acordat comunităților rome, dintre

care se remarcă prezența unor comunități mari și

compacte de romi în 2 UAT;

●Populația nu colectează și gestionează corespunzător

deșeurile menajere, deșeurile agricole și apele uzate;

●Populația nu compostează deșeurile vegetale;

●10 UAT catalogate ca zone montane defavorizate;

●Pante medii pronunțate: 19%–37%;

●Predomină populația ce activează în sectorul servicii

în 2 din 10 UAT;

●Fragmentarea excesivă a fondului funciar;

●Pășuni supraîncărcate;

●Degradarea pășunilor și solurilor, datorită practicilor

agricole;

●Capacitate preponderent scăzută de colectare și

industrializare a laptelui;

●Capacitate preponderent scăzută de abatorizare a

bovinelor, ovinelor și porcinelor;

●Capacitate preponderent scăzută de prelucrare a

cărnii bovinelor, ovinelor și porcinelor;

●Potențial preponderent mijlociu de procesare a

laptelui (atât în afara fermei, cât și în cadrul fermei);

●Potențial preponderent mijlociu de procesare a cărnii

(atât în afara fermei, cât și în cadrul fermei);

●Existența a 0 exploatații comerciale de tip A profilate

pe păsări, pe raza întregului teritoriu;
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● Potențial bun de cultivare a

pomilor (inclusiv pentru afin, alun,

castan, măr);

● Cantități mari de floră

spontană (ciuperci, fructe pădure,

plante medicinale);

● Prezența a numeroși fermieri

certificați eco (preponderent

pajiști);

● Abundență de materii prime:

lemn, nisip, ipsos;

● 1 din 10 UAT este considerat

a fi VRC1 (suprafețe forestiere care

conțin zone cu biodiversitate

ridicată de importanță globală,

regională sau locală);

● 1 din 10 UAT este considerat

a fi VRC3 (suprafețe forestiere care

sunt localizate în sau conțin

ecosisteme rare, amenințate sau

periclitate);

● Concentrarea de resurse

turistice este foarte mare în 3 din

10 UAT și mare în 1 din 10 UAT-uri;

● Există centre de informare

turistică în 4 din 10 UAT;

● 3 ADI;

● 29 de ONG;

● 37 de asociații agricole și

silvicole;

● Prezența a 5 terenuri de

sport, 4 săli de sport, 10 cămine

culturale;

● Absenteismul școlar nu ridică

probleme;

● Abandonul școlar nu ridică

probleme;

●Existența a 2 ferme comerciale de tip A profilate pe

păsări, pe raza întregului teritoriu;

●Potențial scăzut de cultivare a vegetalelor (inclusiv

pentru cartofi, sfeclă, mazăre, fasole, plante

medicinale);

●În ceea ce privește lanțul valoric, sunt deficitare

verigile de colectare, unitățile de procesare, piețele

de desfacere (1 depozit alimentar, 0 automate

vânzare lapte crud, 0 magazine de desfacere pește, 0

magazine de desfacere miere);

●0 operatori economici comercializează semințe eco;

●Lipsa exploatării florei spontane;

●Fermierii nu sunt la curent cu legislația și normele

naționale și europene;

●Renunțarea la unele practici tradiționale de

exploatare agricolă coroborată cu întârzierea

racordării la unele practici europene de exploatare

agricolă;

●Fermierii folosesc o abordare pasivă, neinvestind în

promovarea și vânzarea produselor (branding și

marketing);

●0 produse certificate tradițional/natural (ONPTER);

●0 produse cu indicații geografice protejate (IGP) şi

denumiri de origine protejate (DOP);

●0 rețete consacrate înregistrate în registrul național;

●Dată fiind lipsa consumatorilor de produse eco și lipsa

procesatorilor de produse prime eco, acestea se vând

la prețuri de produse convenționale;

●Doar 7% din nr. agenților economici din județ se află

pe raza teritoriului;

●Doar 6% din cifra de afaceri din județ este generată

pe raza teritoriului;

●Nivel scăzut de competitivitate a sectorului

exploatare forestieră și exploatare minieră;

●Nivel scăzut de utilizare a tehnologiilor moderne și

eficiente;

●Nivel scăzut de utilizare a tehnologiilor prietenoase

cu mediul;

●Carențe în gestionarea fondului forestier (exploatare

excesivă, exploatare ilicită);

●0 ocoale silvice certificate din punct de vedere al

managementului forestier;

●Nr. extrem de redus de întreprinderi de producție a

produselor de origine animală înregistrate sanitar

veterinar și pentru siguranța alimentelor;
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●Indicele de turism cultural în Regiunea de NV este

foarte scăzut;

●Nr. de unități de cazare clasificate este redus în 4 din

10 UAT și zero în 6 din 10 UAT;

●Există un singur grup de producători recunoscut de

MADR în teritoriu;

●Capacitate redusă a ONG-urilor existente, motiv

pentru care multe dintre ele nu sunt active;

●Lipsă servicii de colectare selectivă a deșeurilor;

●Încă există cazuri de analfabetism;

●Elevii nu sunt recompensați pentru progres sau

performanță;

●Dificultăți în a atrage și a menține personal calificat

și competent în sectoarele educație, sănătate, social

și administrativ.

Oportunități Amenințări

●Teritoriul este ușor accesibil cu

trenul, cu impact moderat la

nivelul atractivității teritoriului

pentru investitori români;

●Dat fiind relieful, potențialul

pentru creștere animale,

exploatare forestieră, floră

spontană este ridicat în toate UAT;

●Dată fiind varietatea și

complexitatea rețelelor

hidrografice, potențialul turistic și

piscicol este moderat;

●Dată fiind flora și fauna,

biodiversitatea reprezintă o resursă

importantă a teritoriului;

●Fondurile UE pentru infrastructura

de bandă largă facilitează accesul

la informare al populației, deschide

oportunități de afaceri (promovare

turism, e-commerce);

●Fonduri UE pentru infrastructură

locală și servicii de bază facilitează

accesibilitatea teritoriului,

deschide oportunități de afaceri

(promovare turism, antreprenoriat).

● Teritoriul nu se situează în proximitatea unor

poli de dezvoltare sau poli de creștere, Județul

Bistrița-Năsăud fiind cel mai ruralizat județ din țară;

● Teritoriul este greu accesibil cu avionul, cu

impact masiv la nivelul atractivității teritoriului

pentru investitori străini și turiști străini;

● Teritoriul este greu accesibil cu mașina, cu

impact masiv la nivelul atractivității teritoriului

pentru investitori străini, investitori români, turiști

străini și turiști români;

● Vulnerabilitate sporită la inundații în 3 din 10

UAT;

● Vulnerabilitate sporită la alunecări de teren în 4

din 10 UAT;

● Dată fiind natura condițiilor climaterice,

randamentul agricol este redus în toate UAT;

● Dată fiind calitatea solurilor, potențialul

legumicol, pomicol și viticol este redus în toate UAT;

● Indicele de capital uman în Regiunea de NV este

scăzut (14,05 - locul 4 din 8 la nivel național);

● Exodul persoanelor tinere (îndeosebi migrație

externă);

● Exodul persoanelor calificate (îndeosebi

migrație internă);


