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III.2. ANALIZA SWOT GENERALĂ A COMUNEI FOROTIC
Puncte Tari
-Potențial agricol însemnat: suprafețe
mari de teren arabil, propice culturilor de
câmp;
-Potenţial însemnat pomicol;
-Potenţial zootehnic ridicat: ovine, bovine,
caprine etc;
-Potenţial însemnat produse silvice: fructe
de pădure, bureţi, ciuperci etc;
-Zăcăminte și minerale, potențial de
dezvoltare a carierelor pentru materiale
de construcții;
-Resurse de lemn;
-Potenţial de dezvoltare agroturistică;
-Existenţa obiectivelor turistice: Castrul
Roman, Biserica de lemn Surducu Mare,
etc;
-Existența CIT (Centrului de Informare
Turistic) realizat prin finanţare europeană
-Suprafeţe mari de păşuni şi fâneţe;
-Potențial eolian;
-Existența potenţialului de pescuit;
 Existența infrastructurii rutiere de acces
DN 57 Oravița-Timișoara care trece prin
Comorîște;
 Străzi parțial reabilitate;
 Existența Gării CFR Comorîște;
 Distanță mică, cca.40 km la punctul de
trecere a frontierei Moravița;
-Existenţa sistemului de colectare a
deșeurilor, prin contractul încheiat,
inclusiv pentru colectarea selectivă a
deşeurilor cu operatori zonali, existând
containere de 1,1 mc; pentru colectare
selectivă există puncte la Primărie și școli;
-Existenţa unei bune acoperiri a reţelei de
telefonie fixă (Romtelecom) şi mobilă
(Vodafone, Orange, Cosmote, Digi etc);
-Localitățile comunei sunt electrificate şi
au reţea de iluminat public;
-Existenţa televiziunii prin cablu şi
conectare la Internet;
-Existența unor servicii publice locale
funcţionale: poştă, Serviciul Voluntar

Puncte Slabe
-Potenţial agricol (culturi de câmp)
nevalorificat;
-Potențial pomicol însemnat nevalorificat;
-Potenţial zootehnic nevalorificat;
-Agricultură neperformantă, de slabă
calitate şi având o prioritate secundară;
-Lipsa utilajelor agricole performante;
-Interes relativ scăzut pentru activităţile şi
investiţiile din agricultură;
-Mediu de afaceri slab dezvoltat;
-Necesitatea reabilitării DJ 572 Bocşa Doclin – Comorîşte;
-Necesitatea reglementării situației juridice
a terenurilor;
-Uliţele laterale din localităţile comunei ce
necesită asfaltare;
-Necesitatea reabilitării/realizării
drumurilor vicinale în localitățile comunei;
-Necesitatea reabilitării/realizării
drumurilor forestiere în localitățile
comunei;
-Lipsa sistemului centralizat de alimentare
cu apă și canalizare, pentru localitățile
comunei: Forotic, Comorîște, Brezon și
Surducu Mare;
-Grad de dezvoltare redus în agroturism,
datorită lipsei parțiale a serviciilor de
agrement, a serviciilor conexe și a
promovării insuficiente a obiectivelor
turistice;
-Dezvoltare
scăzută
a
spiritului
antreprenorial la tineri; Există IMM-uri
puține;
-Lipsă societăți de credit, bănci,
reprezentanţi ai societăţilor de asigurări;
-Lipsă asociații agricole, pomicole,
zootehnice, apicole, agroturism etc.
pentru încurajarea accesului la fondurile
externe;
-Lipsă surse finanțare pentru asistenţă
tehnică şi consultanţă acordată pentru
dezvoltarea de noi afaceri şi promovare
zonă;
-Insuficienta promovare a surselor de
finanţare pentru producătorii agricoli puse
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pentru Situaţii de Urgenţă;
la dispoziţie de comunitatea europeană;
-Existenţa unei infrastructuri sanitare -Necesitatea
reabilitării/realizării
relativ bune: 1 cabinet medical și o 1 podețelor în toate localitățile comunei;
farmacie umană;
-Necesitatea realizării/reabilitării unui
-Existenţa unui cabinet veterinar în număr de 3 poduri în localitățile comunei;
localitatea Forotic;
-Necesitatea realizării surselor alternative
-Existența a 4 Cămine Culturale, ca poli de apă (puţuri forate) pentru localităţile
ai activității culturale;
comunei;
-Existența căminului de zi pentru bătrâni;
-Gestionarea defectuoasă a deşeurilor;
-Existenţa Primăriei şi Postului de Poliţie -Grad scăzut de conştientizare privind
în localitatea Forotic;
protecţia
mediului;
necesitatea
achiziţionării
a
500
pubele
gunoi
menajer
-Există protocoale încheiate în domeniul
de
colectare
selectivă
și
100
euro
pubele;
gestionării deşeurilor (pentru înființarea
ADI Intercom Deșeuri) şi accesării de -Necesitatea reabilitării/extinderii rețelei
fonduri externe (GAL);
de iluminat public, înlocuirea a cca. 500
corpuri
de
iluminat
-Administraţie
locală receptivă,
cu buc./localitate
ecologice;
iniţiativă, disponibilă pentru orice efort
privind dezvoltarea comunităţii;
- Lipsă transport călători privat curse spre
-Colaborare bună cu alte administraţii Reșița,
locale;
-Necesitatea realizării lucrărilor de
-Colaborare eficientă cu instituţiile combatere a inundaţiilor;
judeţene;
-Nu există sisteme de irigaţii;
-Transparenţă la nivel decizional;
-Necesitatea amenajării/taluzării
-Comunicare bună a cetăţenilor cu
malurilor,
autoritatea locală;
-Participarea la programe de instruire a -Necesitatea amenajării cursurilor de apă,
îndiguiri, ecologizării pentru eliminarea
angajaților Primăriei;
erodării terenurilor;
-Necesitatea
reabilitării
şi
dotării
Căminelor Culturale (4): achiziţionare
centrale termice şi panouri solare, apă
caldă menajeră, dotări (mobilier şi staţie
amplificare, veselă evenimente etc.);
-Necesitatea reabilitării şi dotării școlilor și
grădinițelor (5): achiziţionare centrale
termice şi panouri solare, apă caldă
menajeră, dotări (mobilier şi dotări PC,
materiale didactice etc.);
-Necesitatea reabilitării celor 4 Biserici
Ortodoxe interior sau exterior și dotării
acestora cu centrale termice și panouri
solare (casele parohiale); necesitatea
reabilitării celorlate case de rugăciune
interior sau exterior și dotării acestora cu
centrale termice și panouri solare;
-Necesitatea
reabilitării
şi
dotării
dispensarelor/cabinetelor medicale (4):
achiziţionare centrale termice şi panouri
solare, apă caldă menajeră, dotări
(mobilier şi aparatură medicală etc.);
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- Nu există cabinet stomatologic;
-Nu există farmacie veterinară și
fitosanitară;
-Necesitatea
reabilității
și
dotării
cabinetului medical veterinar;
-Lipsă Centrului Social copii tip after
school în toate localitățile comunei;
-Lipsă săli de sport moderne (2), terenuri
de sport (4) cu vestiare, apă caldă în
localitățile comunei;
-Necesitatea amenajării de spații de joacă
pentru copii, spații verzi, de agrement etc;
-Necesitatea
înființării
unui
muzeu
comunal;
-Lipsă centre de zi, cluburi pentru bătrâni,
centre de tineret în localitățile comunei;
-Lipsă muzeu comunal;
-PUG ce necesită revizuire;
-Necesitatea reabilitării şi dotării Primăriei;
-Buget local insuficient pentru cheltuielile
curente
şi
cofinanţarea
proiectelor
europene;
-Populaţie îmbătrânită; Natalitate scăzută,
spor natural negativ;
-Pregătire profesională a populaţiei active,
nepotrivită cu cerinţa de pe piaţa muncii;
-Lipsa unor programe de pregătire
profesională/formare continuă a populaţiei
active, în concordanță cu cerinţa de pe
piaţa muncii;
-Implicare insuficientă a cetăţenilor în
rezolvarea problemelor comunităţii;
-Nu există ONG-uri pe raza comunei;
-Lipsă surse finanțare pentru întocmire
proiecte şi studii de fezabilitate;
-Experienţă
scăzută
în
elaborarea
documentațiilor tehnice pentru cereri de
finanțare, studii tehnice etc;
- Lipsă firme de consultanță;
Oportunităţi
Ameninţări
-Potenţial agricol, pomicol, zootehnic şi -Reticenţa la schimbări, la nou a unor
apicol însemnat;
cetăţeni ai comunei, ce constituie un
-Potențial de dezvoltare a industriei impediment în dezvoltarea locală;
materialelor de construcții, carierelor de -Migraţia forței de muncă, în special a
piatră, balastiere etc.;
tineretului spre alte ţări și orașe mari din
-Potenţial turistic propice dezvoltării regiune;
tipurilor de turism: agroturism, ecoturism, -Lipsa unei strategii de dezvoltare pe
turism de pescuit, turism cultural, termen mediu şi lung;
enduroturism, cicloturism, turism de -Lipsa
personalului
specializat
în
week-end, de aventură, offroads etc;
administraţia locală pentru întocmirea de
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-Potenţial de dezvoltare a industriei cereri de finanţare și a documentaţiilor
lemnului: posibilitatea prelucrării primare tehnice pentru proiectele de investiţii;
şi secundare etc;
-Promovare insuficientă a potențialului și
-Trend pozitiv privind dezvoltarea rurală la oportunităților comunei;
nivel de judeţ;
-Lipsa
capitalului
şi
a
spiritului
-Existenţa programelor de finanţare ale antreprenorial, în special la tineri;
UE;
Programe
pentru
sprijinirea -Neadaptarea agenţilor economici la
dezvoltării infrastructurii în mediul rural, standardele UE pentru a fi competitivi;
în special FEADR;
-Lipsa posibilităţilor cofinanţării locale;
-Programe guvernamentale destinate -Creşterea continuă a costului vietii, fără o
dezvoltării locale;
compensare în veniturile populației;
-Dezvoltarea mediului de afaceri, prin -Incoerența politică a factorilor de decizie
accesarea de fonduri europene în scopul (schimbarea conducerii locale care poate
înfiinţării de noi servicii (atelier service determina schimbarea priorităților de
auto, spălătorie auto, frizerie/coafură, dezvoltare locală);
croitorie, reparații obiecte uz casnic etc, -Retribuirea
necorespunzatoare
a
linii de producţie (fabrică de sucuri, personalului bugetar;
gemuri, abator, mezeluri, lapte, pâine, -Menţinerea unei birocraţii excesive de
îmbuteliat apă plată etc), modernizări ale natură a impiedica buna activitate
firmelor existente, etc.;
administrativă;
-Potențial de dezvoltare a unor proiecte
-Instabilitate legislativă.
de cercetare în domeniul zootehnic;
-Potențial de dezvoltare a unor proiecte
inovative
din
domeniul
prelucrării
deșeurilor animaliere, plante medicinale
(fabrica uleiuri volatile etc), industria
farmaceutică umană și veterinară etc;
-Potenţial de dezvoltare a industriei mici
locale (artizanat, tâmplărie, fierărie) etc;
-Existenţa la nivelul Consiliului Judeţean
a unor structuri care acordă sprijin şi
asistenţă
de
specialitate
pentru
accesarea diverselor fonduri europene.
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