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2.1. Analiza SWOT pe fiecare capitol de analiză 
 

Analiza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) – Unul dintre cele mai importante 

instrumente de management utilizat în radiografierea unei comunități care constă în efectuarea 

analizei interne pentru a vedea care sunt punctele tari şi slabe, urmată de analiza externă, ce se 

concentrează pe oportunitățile şi riscurile cele mai relevante. 

 

� Punctele tari se referă la mediul intern și reprezintă resursele si capacităţile de care 

comunitatea dispune și care sunt superioare celor deţinute de alte comunităţi similare. 

� Punctele slabe se referă la mediul intern și reprezintă resursele și capacităţile insuficiente 

sau de o calitate inferioară celor deţinute de alte comunităţi similare. 

� Oportunităţile se referă la mediul extern și reprezintă suma evoluţiilor favorabile ale 

mediului de ansamblu al ţării, care poate îmbrăca forme extrem de diferite plecând de la 

schimbările legislative, integrarea europeană și posibilitatea oferită comunităţii de a se 

dezvolta într-o formă superioară pe ansamblu sau pe domenii de interes. 

� Ameninţările se referă la mediul extern și reprezintă evoluţii defavorabile ale acestuia privite 

în ansamblu, care pot îmbrăca forme extrem de diferite, plecând de la schimbările de 

mentalitate, lacunele legislative și evoluţii economice negative sau instabile care afectează 

capacitatea comunităţii de a atinge obiectivele strategice pe care și le-a propus. 

 

Analiza SWOT are o deosebită utilitate în procesul de stabilire a direcţiilor de dezvoltare a 

comunităţii, permiţând o mai bună gestionare a resurselor și relaţiilor de intercondiţionare. 

Totodată, prezentând în mod sintetic atât problemele, cât și realizările comunităţii, analiza SWOT 

permite înţelegerea rapidă, simultană și integrată a legăturilor dintre elementele pozitive și negative 

ale comunităţii. 

 

Unele "oportunităţi" și "ameninţări" vor apărea din "punctele tari" și "punctele slabe" ale 

comunităţii, iar ameninţările pot fi concrete sau potenţiale. 

 

Analiza SWOT, prin abordarea sistemică a fiecărui domeniu de interes, reuşeşte să formuleze 

problemele critice pe care le are comunitatea. Sunt foarte multe domenii în care municipiul Pitești 

are perspective bune de dezvoltare prin valorificarea oportunităților dar, mai sunt însă şi alte 

condiții, respectiv rezolvarea unor aspecte nefavorabile, care constituie fie factori interni ce trebuie 

rezolvați, fie amenințări externe ce trebuie studiate şi evitate. 
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URBANISM ȘI MEDIU 

URBANISM 

STRUCTURĂ URBANĂ 

Puncte tari Puncte slabe 

� Poziţie geografică favorabilă la nivel 

național; 

� Important nod rutier și feroviar; 

� Lipsa unor centre urbane competitoare în 

județ impun municipiul Piteşti ca cel mai 

important centru polarizator al județului 

Argeș; 

� Orașul are o structură sectorială, ce relevă 

o extindere a zonelor funcționale de-a 

lungul axelor de transport sub forma 

sectoarelor de tip pană; 

� Extinderea spațiilor rezidențiale, 

asigurându-se creșterea confortului locativ; 

� În partea de nord a oraşului s-a dezvoltat o 

puternică zonă industrială: Zona Nord 

Găvana, cu întreprinderi active în sectorul 

automotive şi de prelucrare a lemnului; 

� În partea de est a oraşului, s-a conturat 

platforma industrială Piteşti-Est, a 

industriei constructoare de maşini. 

� Lipsa unei viziuni urbanistice şi peisagistice 

de ansamblu în dezvoltarea localității; 

� Spații industriale dezafectate şi aflate în 

stare de degradare ; 

� Absența delimitării urbanistice a zonelor 

rezidențiale de cele industriale şi 

comerciale; 

� Supraaglomerare urbană, în special în 

zonele rezidențiale; 

� Existența, în unele zone ale oraşului, a unor 

case proprietate privată necorespunzătoare 

din punct de vedere estetic, dar şi al 

siguranței locatarilor, precum şi a unor 

spații improvizate de comercializare a 

diferitelor produse; 

� Suprafețe reduse de teren disponibile 

pentru noi investiții, implicând un preț 

relativ mare al celor disponibile; 

� Dezvoltarea spontană a ariei de influenţă a 

oraşului şi valorificarea insuficientă a 

avantajelor spaţiale; 

� Creştere limitată ca urmare a apropierii de 

Municipiul Bucureşti, care absoarbe din 

forţa de muncă şi din resursele financiare 

ale oraşului; 

� Lipsa specialiştilor în dezvoltare urbană. 

Oportunități 
Amenințări 

� Municipiul Pitești este pol de dezvoltare 

urbană, conform HG nr 998/2008 pentru 

desemnarea polilor naționali de creştere cu 

modificările şi completările ulterioare, prin 

care se pot realiza cu prioritate investiții 

prin intermediul programelor cu finanțare 

� Migrația locuitorilor municipiului Piteşti 

către zonele limitrofe ale oraşului şi către 

comunele din imediata vecinătate cu impact 

major asupra traficului şi asupra veniturilor 

bugetului local; 

� Menţinerea în zona de influenţă a 
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europeană şi din programele cu finanţare 

naţională, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare, şi care creează posibilitatea 

atragerii de fonduri pentru dezvoltare 

urbană; 

� Obiectiv important al proiectelor de 

dezvoltare în plan judeţean şi regional; 

� Extinderea platformei industriale prin 

crearea unei zone de dezvoltare care să 

includă şi comunele limitrofe; 

� Atragerea de fonduri comunitare, 

guvernamentale şi locale pentru 

modernizarea mediului urban şi a 

localităţilor rurale din jur, şi de 

îmbunătăţire a condiţiilor de locuire. 

Municipiului Bucureşti; 

� Creșterea limitată, din cauza apropierii de 

Municipiul București; 

� Menţinerea discrepanţelor social- 

economice dintre mediul urban şi mediul 

rural din spaţiul periurban; 

�  Dezvoltare nearmonioasă; 

� Mediu legislativ instabil. 

UTILITĂȚI PUBLICE 

Puncte tari Puncte slabe 

� Oraşul este dotat cu toate tipurile de 

utilități publice (alimentare cu apă, energie 

electrică, termică şi gaze, rețea de 

canalizare, etc.); 

� Se contorizează sistemul de alimentare cu 

apă ; 

� Existența canalului colector principal; 

� Rețeua de canalizare şi de distribuție a apei 

a fost extinsă; 

� S-a îmbunătățit rețeaua de tratare a apei şi 

epurarea apelor uzate; 

� Lucrări de modernizare a rețelei de apă și 

canalizare; 

� Infrastructura de telecomunicații este bine 

dezvoltată şi are un grad ridicat de 

acoperire; 

� Sistem de iluminat public modernizat; 

� Procent ridicat de corpuri de iluminat cu un 

grad înalt de protecţie şi consum redus de 

energie; 

� Administrarea de către Consiliul Local a 

societăţilor care asigură alimentarea cu 

� Lipsa sistemelor de monitorizare/ tele-

gestiune a sistemului; 
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apă şi cu energie termică. 

Oportunități Amenințări 

� Existența unor programe cu cofinanțare 

europeană, orientate direct pentru 

protecția mediului şi a naturii; 

� Existența unor programe cu finanțare 

europeană orientate spre creşterea 

eficienței energetice. 

� Administrarea de către Consiliul Local a 

societăţilor care asigură alimentarea cu 

apă şi cu energie termică – oferă 

posibilitatea realizării unor proiecte de 

anvergură. 

� Instabilitate legislativă; 

� Orientarea preferințelor populației spre 

sistemele descentralizate de încălzire. 

FOND LOCUIBIL 

Puncte tari Puncte slabe 

� Trecerea locuințelor din proprietatea 

publică a statului în proprietatea private, 

ca urmare a dobândirii acestora de către 

foștii proprietar; 

� Existența unei politici şi a unui program 

pentru mansardarea şi izolarea termică a 

blocurilor de locuit; 

� Construirea de locuințe ANL;  

� Existenta unor firme solide in domeniul 

constructiilor si a unei piete a materialelor 

de constructie active 

� În oraș există multe locuințe care necesită 

lucrări de reabilitare termică; 

� Populația orașului a scăzut continuu în 

ultimii ani, pe fondul reducerii natalității și a 

migrației externe a populației; 

� Număr mare de tineri care nu dispun de 

locuință proprie și nici de mijloacele 

financiare necesare pentru achiziționarea 

uneia; 

� Oferta de locuințe la nivelul municipiului 

este insuficientă, raportată la cerere; 

� Locuințe sociale insuficiente, în raport cu 

necesitățile existente. 

Oportunități Amenințări 

� Executarea lucrărilor de reabilitare termică 

şi fonică conform OUG nr 18 din 2009 

privind creşterea performanţei energetice 

a blocurilor de locuinţe; 

� Dezvoltarea de locuințe unifamiliale în 

zonele rezidențiale – dezvoltarea pe 

orizontală a oraşului. 

� Supraevaluarea prețurilor locuințelor pe 

piața imobiliară; 

� Dependența în mare pare a mișcărilor și 

schimbărilor de populație de politica de 

angajare a întreprinderii AUTOMOBILE 

DACIA.  

CĂI DE COMUNICAȚII 
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Puncte tari Puncte slabe 

� Prin Piteşti trece magistrala feroviară 101, 

care leagă oraşul de Bucureşti (108 km), 

Slatina (81 km), Piatra Olt (98 km), Craiova 

(142km) ; 

� Existența Autostrăzii București – Pitești; 

� Municipiul Pitești este traversat de 

Autostrada A1 – Coridorul IV ce face 

legătura între București – Râmnicu Vâlcea 

– Sibiu – Arad – Nădlac; 

� Existența unei  variante ocolitoare a 

Piteștiului; 

� Rețeaua municipală de străzi asigură 

accesul în toate zonele locuite, industriale 

şi comerciale; 

� Existența unor proiecte de reabilitare a 

căilor de circulație rutieră şi pietonală. 

� Nivelul scăzut al infrastructurii rutiere 

modernizate în zonă; 

� Şosele înguste; 

�  Trafic aglomerat; 

� Locuri de parcare amenajate insuficiente; 

� Lipsă a pistelor pentru biciclişti. 

Oportunități Amenințări 

� Posibilitatea accesării de fonduri pentru 

îmbunătățirea infrastructurii regionale şi 

locale de transport; 

� Existența legăturilor pe cale ferată prin 

Gara Pitești Sud.  

� Lipsa spațiului pentru lărgirea străzilor; 

� Deteriorarea infrastructurii de transport, 

din cauza creșterii continue a numărului de 

mașini. 

CALITATEA MEDIULUI 

AER, APĂ, SOL, ZGOMOT 

Puncte tari Puncte slabe 

� Calitatea factorilor de mediu este atent 

urmarită de autorități la toate nivelurile; 

� Existența rețelei locale de monitorizare a 

indicelui general de calitatea aerului; 

� Existența unui bogat fond forestier din 

imediata apropiere a municipiului, cât şi 

parcurile din oraş, ce contribuie la 

îmbunătățirea calității aerului; 

� Existența unor arii protejate în interiorul 

orașului și în aria sa limitrofă; 

� Calitatea apei de suprafață şi de adâncime 

� Poluarea atmosferei municipiului Pitești cu 

pulberi în suspensie din cauza traficului 

rutier intens; 

� Poluarea apelor de suprafață şi subterane 

din municipiu în zonele industriale, ca 

urmare a infiltrațiilor şi a insuficientei 

capacități de epurare a apelor reziduale în 

stațiile de epurare; 

� Nivelul crescut de zgomot ambiental cauzat 

de traficul rutier; 

� Inexistența unor reglementări locale privind 
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se încadrează în parametrii normali. obligativitatea refacerii spațiului verde 

distrus prin diferite lucrări de infrastructură; 

� Nu există instalaţii de utilizare/ valorificare/ 

eliminare a nămolului rezultat în urma 

epurării apelor uzate; 

� Insuficiența unor perdele de vegetație de a 

lungul căilor rutiere care traversează 

municipiul Pitești. 

Oportunități Amenințări 

� Amenajarea unor noi spaţii verzi; 

� Proiect integrat de avertizare și alarmare 

populație; 

� Amenajări cursuri de ape împotriva 

inundațiilor; 

� Experienţa în implementarea proiectelor 

de management al deşeurilor; 

� Existenţa Planului de Investiţii pe Termen 

Lung (Masterplan); 

� Existența Planului Local de Acțiune pentru 

Mediu a județului Argeș ce conține direcții 

de acțiune pentru protecția mediului; 

� Existența Planului Regional de Acţiune 

pentru Mediu (PRAM).  

� Exploatarea nerațională a pădurilor; 

� Riscul producerii de calamități naturale 

(alunecări de teren, inundații etc). 

DEȘEURI 

Puncte tari Puncte slabe 

� Implementarea cu succes a proiectelor 

finanţate din fonduri de pre-aderare 

destinate proiectelor pentru deşeuri 

(proiectul ISPA “Managementul integrat al 

deşeurilor solide din judeţul Argeş”); 

� Existenţa unui depozit conform în imediata 

apropiere (Albota); 

� Colectarea selectivă implementată 

� Acoperire mare a serviciilor de salubrizare 

în toate cartierele; 

� Tarifarea firmelor respectă principiul 

„poluatorul plăteşte”, luând în calcul 

cantitatea de deşeuri generată (fie 

� Gestiunea insuficientă a deşeurilor de 

ambalaje 

� Deficiențe în colectarea selectivă a 

deşeurilor; 

� Implicarea redusă a cetățenilor în 

problemele colectării selective a deşeurilor; 

� Scăderea interesului pentru valorificarea 

deşeurilor reciclabile; 

� Nivelul scăzut de colectare selectivă şi 

reciclare a deşeurilor menajere. 
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volumetric, fie masică); 

� Modernizarea şi extinderea punctelor de 

colectare selectivă a deşeurilor. 

� Experienţa în implementarea proiectelor 

de management al deşeurilor; 

 

Oportunități Amenințări 

� Amenajarea unor noi spaţii verzi;  

� Existenţa Planului de Investiţii pe Termen 

Lung (Masterplan); 

� Existența Planului Local de Acțiune pentru 

Mediu a județului Argeș, ce conține direcții 

de acțiune pentru protecția mediului; 

� Existența Planului Regional de Acţiune 

pentru Mediu (PRAM) pentru Regiunea de 

Dezvoltare nr. 3 Sud – Muntenia. 

� Tarifele ridicate de depozitare în depozitul 

ecologic de la Albota; 

� Incoerență legislative; 

� Dezinteres din partea populației şi a 

agenților economici față de colectarea 

selectivă a deşeurilor la sursă şi față de 

problemele de mediu, în general. 

PARCURI ȘI SPAȚII VERZI 

Puncte tari Puncte slabe 

� Suprafața naturală a municipiului cuprinde 

suprafețe forestiere, pajiști, pășuni 

naturale, parcuri, arii protejate, suprafețe 

acvatice; 

� Starea de sănătate a pădurilor a fost 

evaluată prin sistemul de monitoring 

forestier de către ARPM Argeş ca fiind 

bună, 65,4% din arbori neprezentând 

defoliere, iar 88,8% neprezentând 

decolorare; 

� Existența parcurilor și spațiilor verzi în 

apropierea zonelor rezidențiale; 

� În cadrul parcurilor și a spațiilor verzi din 

oraș pe lângă speciile amintite se mai 

întâlnesc unele specii rare chiar pentru 

flora țării noastre, ocrotite prin lege; 

� Amenajarea parcului Lunca Argeșului prin 

intermediul programelor europene. 

� Degradarea calităţii şi structurii vegetaţiei 

naturale ca urmare a activităţilor antropice; 

� Nu există suficiente locuri de joacă pentru 

copii; 

� Lipsa specialiştilor în peisagistică şi 

amenajarea teritoriului 

� Lipsa locurilor de parcare face ca o parte a 

spațiilor verzi să fie ocupate de maşini; 

Oportunități Amenințări 
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� Amenajarea unor spaţii verzi; 

� Existența surselor de finanțare externă, 

pentru modernizarea/ amenajarea 

parcurilor și spațiilor verzi. 

� Lipsa măsurilor de conştientizare a 

populaţiei; 

� Lipsa interesului populației pentru păstrarea 

curățeniei și respectarea normelor de 

protejare a zonelor verzi. 

DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

COMERȚ ȘI INDUSTRIE 

Puncte tari Puncte slabe 

� În Piteşti funcţionează aproximativ 13700 

de agenţi economici, din care peste 94% cu 

capital privat; 

� Comerţul şi serviciile reprezintă domeniile 

de activitate dominante, concentrând 

aproximativ 81% din totalul agenţilor 

economici; 

� Dezvoltarea intensă a sectorului comercial 

şi a sectorului de construcții; 

� Existența unui mare de întreprinderi mici și 

mijlocii (IMM) si a microîntreprinderilor, 

ceea ce determină o capacitate mare de 

adaptare la noi condiții şi oportunități; 

� Municipiul Pitești este puternic 

industrializat, realizând peste 55% din 

producţia industrială a judeţului Argeş, 

care se numără printre primele cinci din 

ţară, din punct de vedere economic. 

� Forță de muncă calificată insuficientă ; 

� Slaba cooperare între universități, unități de 

Cercetare-Dezvoltare şi IMM-uri â, fapt ce 

încetineşte transferul de tehnologii şi 

dezvoltarea inovativă în domeniul 

construcțiilor; 

� Gradul redus de asociativitate şi cooperare 

a IMM-urilor; 

� Lipsa unui centru de informare pentru 

agenții economici; 

� Adaptabilitatea insuficientă a autorității 

publice locale la nevoile investitorilor; 

� Restragerea din fondul forestier pentru alte 

utilizări a unor suprafețe importante ; 

� Dezvoltarea spontană a turismului, fără o 

strategie coerentă la nivelul localității și fără 

o delimitare clară a produselor locale cu 

marcă turistică atractivă. 

Oportunități Amenințări 

� Crearea de incubatoare de afaceri, oferind  

posibilitatea locuitorilor cu spirit 

antreprenorial să deschidă și sa dezvolte o 

afacere; 

� Inițierea, perfecționarea, calificarea, 

recalificarea și/sau perfectionarea tinerilor 

peste 18 ani, in toate sectoarele 

economice; 

� Dezvoltarea într-un ritm accelerat a 

comertului electronic şi a pieței e-

bussiness; 

� Migrarea forței de muncă calificate în alte 

regiuni ale țării sau alte țări; 

� Mediul fiscal şi legislativ instabil; 

� Instabilitate monetară. 
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�  Investitorilor străini interesați; 

� Posibilitatea accesării de fonduri pentru 

sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri 

regional şi local; 

� Îmbunătătirea cooperării dintre sectorul de 

cercetare dezvoltare cu mediul economic 

prin transfer tehnologic; 

� Posibilitatea accesării de fonduri în 

vederea creşterii competitivitătii 

economice. 

SERVICII 

Puncte tari Puncte slabe 

� Alături de comert, serviciile reprezintă 

domeniile de activitate dominante; 

� Serviciile sunt bine reprezentate numeric şi 

structural; 

� Capacitate crescută a societăților 

comerciale care oferă servicii, de a se 

adapta la cerințele pieței; 

� Infrastructura de telecomunicații bine 

dezvoltată, a cunoscut o dezvoltare 

extraordinară în ultimii ani ca urmare a 

progresului tehnic, diversificării serviciilor 

oferite şi creşterii numărului de operatori 

din domeniu, operatorii privați punând la 

dispoziția cetățenilor servicii de telefonie 

fixă, mobilă și de internet la cele mai înalte 

standarde de calitate. 

 

 

� Forță de muncă calificată insuficientă; 

� Infrastructură de transport deficitară care 

încetineşte dezvoltarea domeniului; 

� Lipsa centrelor de pregătire continuă pentru 

a îmbunătăti aptitudinile necesare în 

sectorul serviciilor; 

Oportunități Amenințări 

� Dezvoltarea accelerată a pietei de-

bussiness; 

� Creșterea calității serviciilor în transporturi 

prin implementarea unor sisteme 

informatice integrate de care să 

beneficieze toate modalitățile de 

transport; 

� Modificări legislative repetate (inclusiv cele 

fiscale); 

� Capacitatea scăzută a unitătilor 

administrative teritoriale de a se adapta 

cerințelor pieței şi sistemului dinamic. 
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� Implementarea unor noi standarde 

prevăzute de legislaţia în vigoare pentru 

creşterea calităţii serviciilor oferite 

cetăţenilor, prin mărirea vitezei de reacţie 

decizională şi de adaptare a instituţiei la 

schimbări; 

� Posibilitatea accesării de fonduri pentru 

sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri 

regional şi local; 

� Posibilitatea accesării de fonduri în 

vederea creşterii competitivitătii 

economice. 

TURISM 

Puncte tari Puncte slabe 

� Mediul natural atractiv şi o poziţie 

geografică favorabilă; 

� Existenţa unor obiective istorice şi 

culturale, care recomandă oraşul ca o zonă 

potenţială pentru turismul cultural; 

� Existența unor resurse turistice variate, 

oferind diferite forme de turism, respectiv 

turism cultural, de tranzit, de afaceri; 

� Funcţia turistică a oraşului este slab 

dezvoltată, deşi în cadrul oraşului există 

obiective culturale şi arhitecturale 

importante, iar oraşul dispune de o 

infrastructură în acest sens; 

� Lipsa unui sistem unitar de semnalizare a 

obiectivelor turistice; 

� Insuficienta pregătire de specialitate a 

personalului din domeniul serviciilor 

turistice 

� Ofertă de agrement insuficientă; 

� Inexistența unei politici unitare de 

promovare şi marketing a potențialului 

turistic din municipiul Pitești; 

� Lipsa infrastructurii de transport cu specific 

turistic, ce duce la diminuarea numărului de 

turişti. 

Oportunități Amenințări 

� Municipiul Piteşti reprezintă un loc de 

tranzit pentru unele destinaţii turistice din 

împrejurimi, respectiv Munţii Făgăraş, 

Transfăgărăşan, Bucegi, Culoarul Rucăr-

Bran, Valea Oltului; 

� Municipiul este in apropierea altor atracții 

� Lipsa politicilor naționale consecvente 

referitoare la turism; 

� Migrarea turistică către alte regiuni sau țări; 

� Lipsa fondurilor proprii pentru dezvoltarea 

unităţilor turistice private sau modernizarea 

celor existente; 
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turistice cum ar fi Casa memorială “Liviu 

Rebreanu” din Ştefăneşti, Vila Florica din 

Ştefăneşti, Complexul muzeal Goleşti, 

biserica “Tutana” din Băiculeşti, Parcul 

dendrologic de la Mihăeşti; 

� Posibilitatea atragerii turiştilor şi 

investitorilor prin promovarea imaginii 

oraşului; 

� Posibilitatea accesării de fonduri pentru 

dezvoltarea durabilă şi promovarea 

turismului; 

� Posibilitatea asocierii dintre municipiu şi 

comunele limitrofe, în vederea realizării 

unei strategii comune de dezvoltare 

turistică; 

� Promovarea de către agenţiile de turism a 

destinaţiilor turistice externe; 

� Capacitatea insuficientă de absorbţie a 

fondurilor europene destinate dezvoltării 

turistice a autorităţilor publice şi a mediului 

de afaceri. 

SOCIAL ȘI CULTURAL 

EDUCAȚIE 

Puncte tari Puncte slabe 

� Diversitatea specializărilor şi a profilelor 

educaționale; 

� Existența instituțiilor de învățământ 

superior; 

� Existența unor sisteme şi programe ale 

sistemului de învățământ şi organizațiilor 

private pentru desfăşurare de activități 

extraşcolare; 

� Reabilitarea şi modernizarea instituțiilor de 

învățământ din fonduri comunitare; 

� Existența învățământului privat pentru 

toate nivelurile, inclusiv universitar; 

� Existența programelor pentru educarea 

continuă pe tot parcursul vieții, derulate 

atât de mediul public , cât şi de cel privat; 

� În general indicatorii statistici privind 

educaţia sunt pozitivi; 

� Cadre didactice cu pregătire de specialitate 

� Insuficient personal didactic şi nedidactic; 

� Fonduri insuficiente pentru materiale 

didactice; 

� Insuficienta implicare a părinţilor în actul 

educaţional şi administrativ datorată 

situaţiei materiale şi sociale a acestora ; 

� Creşterea numărului de elevi proveniţi din 

familii monoparentale sau din familii 

emigrate în ţările UE; 

� Legislaţia muncii nu sprijină normarea 

adecvată a personalului nedidactic; 

� Retribuirea mică a personalului didactic şi 

nedidactic, în raport cu un trai decent şi 

responsabilitatea pe care o au în formarea 

generaţiilor viitoare; 

 

Oportunități Amenințări 

� Oferirea de consultaţii pentru părinţi şi � Dezinteresul pentru educaţie şi scăderea 
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proiecte educaţionale interesante, cum ar 

fi proiectul educaţional la nivel 

internaţional pentru educaţia părinţilor și 

copiilor, Programul Internațional pentru 

Alimentație Sănătoasă și Mișcare Fizică 

pentru Copii și Adolescenți „Viața e 

mișcare, mișcare-i sănătate!”; 

� Existenţa fondurilor europene direcţionate 

spre perfecţionarea actului didactic; 

� Colaborări cu instituţii de învăţământ şi 

cultură locale şi din alte localităţi, în 

vederea unor schimburi de experienţă şi de 

dezvoltare a unor activităţi educativ – 

culturale diversificate şi originale (campanii 

de de donații, acțiuni de ecologizare, 

activități sportive, festivități); 

� Programele şcolare internaţionale care 

permit şcolilor locale să stabilească 

parteneriate cu instituţii de învăţământ din 

străinătate; 

� Descentralizarea finanţării şi autonomia 

instituţională permit o gestionare mai 

eficientă a fondurilor. 

calitativă a învăţământului românesc; 

� Lipsa condiţiilor atractive pentru cadrele 

didactice tinere (salarizare, condiţiile din 

şcoli, locuinţe); 

� Creşterea ratei abandonului şcolar, ca 

urmare a instabilităţii financiare şi materiale 

a mediului familial; 

� Frecventele schimbări legislative privind 

sistemul românesc de învăţământ. 

 

SĂNĂTATE 

Puncte tari Puncte slabe 

� Existența Spitalului Județean de Urgențe 

care asigură asistență medicală atât pentru 

locuitorii municipiului cât şi pentru întreg 

județul, a Spitalului Militar, a Spitalului de 

Pediatrie, a Centrului de Diagnostic și 

Tratament, a unui dispensar, a unui centru 

de recoltare sânge, un cabinet de 

planificare familială precum și a serviciului 

de ambulanță și a Serviciului Mobil de 

Urgență Reanimare și Descarcerare 

(SMURD) Pitești; 

� Existența sistemului sanitar privat bine 

dezvoltat; 

 

� Deficit de personal specializat din domeniul 

sanitar; 

� Dotări și spații insuficiente pentru 

asigurarea de servicii medicale adecvate în 

sistemul de sănătate publică; 
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Oportunități Amenințări 

� Interesul autorităţilor locale de a prelua 

responsabilitatea derulării unor programe 

de sănătate publică de interes local; 

� Posibilitatea accesării unor programe de 

finanţare pentru modernizarea şi dotarea 

infrastructurii de sănătate şi pentru 

calificarea şi formarea personalului 

aferent; 

� Dezvoltarea mediului privat medico-sanitar 

prin dezvoltarea cabinetelor medicale de 

specialitate. 

� Subfinanţarea sistemului medical; 

� Creşterea numărului de probleme medicale 

ca urmare a procesului de îmbătrânire a 

populației; 

� Scăderea calităţii serviciilor medicale, 

precum și scăderea gradului de atractivitate 

a sistemului public de sănătate pentru 

tinerii medici; 

� Amploarea migrației în rândul personalului 

medico-sanitar spre statele Uniunii 

Europene; 

� Deteriorarea spaţiilor, aparaturii şi 

serviciilor medicale şi chiar închiderea unor 

unităţi medicale datorită fondurilor 

insuficiente şi a managementului defectuos; 

ASISTENȚĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 

Puncte tari Puncte slabe 

� Proiectele de servicii sociale aflate în 

derulare la primărie au condus la creşterea 

numărului de persoane beneficiare de 

sprijin social; 

� Preocuparea personalului care lucrează în 

asistenţa socială şi autoritatea tutelară 

pentru a-şi desăvârşi pregătirea 

profesională (prin participarea la cursuri de 

formare şi calificare,etc); 

� Colaborarea public – privat (ONG, Biserică) 

în dezvoltarea de programe sociale; 

� Existența ONG-urilor cu activitate în 

domeniul asistenței şi protecției sociale. 

� Reticenţa populaţiei privind integrarea şi 

socializarea persoanelor ce aparţin unor 

grupuri vulnerabile; 

� Lipsa oportunităţilor egale pentru 

persoanele supuse excluziunii sociale. 

Oportunități Amenințări 

� Posibilitatea accesării de fonduri pentru 

îmbunătățirea infrastructurii sociale, prin 

reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi 

echiparea infrastructurii serviciilor sociale; 

� Populaţia asistată socială preferă să fie 

susţinută social în defavoarea implicării 

active din punct de vedere economic; 

� Creşterea numărului copiilor ai căror părinţi 
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� Posibilitatea realizării parteneriatelor reale 

public – privat, parteneriate dintre ONG-

uri, autorităţi publice şi alte părţi 

interesante în vederea oferirii de servicii de 

calitate, în vederea creării de infrastructuri 

noi (ex: servicii pentru nevăzători, 

persoane cu deficinţe de auz, autism etc); 

� Posibilitatea accesării de fonduri pentru 

Promovarea incluziunii sociale; 

� Existenţa cadrului legislativ ce creează 

facilităţi pentru unităţile economice care 

angajează persoane din grupurile 

vulnerabile în vederea integrării acestora în 

societate. 

sunt plecaţi la muncă în străinătate; 

� Plecarea din sistemul asistenţei sociale a 

personalului specializat. 

CULTURĂ ȘI ARTĂ 

Puncte tari Puncte slabe 

� Organizarea a numeroase spectacole, 

expoziţii, târguri de artă meşteşugărească; 

� Organizarea unor spectacole de teatru; 

� Existenţa unor lăcaşe de cult şi a unor 

monumente istorice; 

� Existența insituțiilor de cultură la nivelul 

municipiului Pitești, ce derulează 

permanent activități culturale: Centrul 

Cultural Pitești, Filarmonica, Casa de 

Cultură a Sindicatelor, Muzeul Județean 

Argeș, Cercul Militar Pitești, Școala de Arte 

și Meserii, Teatrul Alexandru Davila, 

Biblioteca Județeană Argeș, Galeria de 

Artă, Centrul Judeţean pentru Conservarea 

şi Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş; 

� Existența pe teritoriul oraşului a unor 

formații artistice care promovează 

cântecul, tradițiile și portul popular; 

� Lipsa dotărilor şi echipamentelor moderne; 

� Patrimoniu care necesită modernizări, 

reabilitări, dotări; 

� Patrimoniul natural, cultural și imaterial 

insuficient cunoscut și promovat la nivel 

local, regional și național. 

Oportunități Amenințări 

� Experiența la nivelul administrației locale 

de a alcătui și dezvolta proiecte cu 

finanțare europeană în vederea 

� Lipsa de interes a cetăţenilor faţă de 

cultură; 

� Insuficienţa fondurilor alocate pentru 
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modernizării și dezvoltării infrastructurii 

locale din domeniul culturii ; 

� Dezvoltarea activităţilor educative care să 

stimuleze înclinaţia spre cultură a 

populaţiei tinere; 

� Dezvoltarea programelor de înfrățire cu 

localități din țară și/ sau străinătate; 

� Includerea monumentelor în circuite 

naţionale istorico-turistice; 

instituţiile culturale şi investiţiile în acest 

domeniu; 

� Deteriorarea monumentelor istorice din 

cauza factorilor externi. 


