
Puncte Tari Puncte Slabe 

1. Apartenența la regiunea Bucureşti-Ilfov – un pol 
naţional al creşterii economice şi creării de locuri de 
muncă 
2. Volum al investiţiilor directe ridicat 
3. O structură economică în care domină sectorul 
servicii  
4. Număr mare de IMM-uri 
5. Nivel relativ ridicat de calificare a forţei de muncă 
6. Poziția față de un important nod de transport și 
pe traseul celor două coridoare de transport pan-
europene (coridoarele multi-modale IV şi IX) 
7.Existența unei rețele de drumuri care acoperă în 
mod echilibrat teritoriul comunei 
8.Rețea de electricitate în toată comuna 
9.Rețea de iluminat public în toată comuna 
10.Proiect PHARE CES 2005 pentru gestionarea 
deșeurilor 
11. Existența unei rețele de gaze în comună 
12. Pondere mare a persoanelor cu studii 
superioare 
13. Existenţa unei potențiale oferte turistice (în 
special pentru turismul de tranzit, dar şi cultural, 
recreaţional şi sportiv) 
14.Existența unui relief pretabil desfășurării 
activităților agricole   
15.Existența pe teritoriul comunei a unor unități de 
învățământ, cu management școlar adecvat și bază 
materială foarte bună pentru desfășurarea i 
învățământului 
16.Existența pe teritoriul comunei a unui dispensar 
medical, cu personal calificat, și a unor farmacii 

1. Niveluri scăzute de participare la activitatea economică, 
câştiguri şi venituri relativ scăzute, precum şi productivitatea 
muncii scăzută 
2.Resurse financiare la nivel local scăzute, insuficiente 
pentru susținerea unor investiții 
3.Folosirea unor tehnologii vechi, cu productivitate și 
eficiență economică scăzută 
4.Lipsa de informare cu privire la posibilitățile de  dezvoltare 
a întreprinderilor cu ajutorul fondurilor europene 
5. Niveluri relativ ridicate ale şomajului în rândul tinerilor 
(sub 25 de ani) 
6. Trenduri demografice negative (rată de dependenţă 
demografică ridicată, ponderea scăzută a populaţiei în 
vârstă de 0-20 ani în total populaţie) 
7. Grad de modernizare scăzut al drumurilor publice, trafic 
intens în zona primului inel al centurii Bucureștiului și a 
autostrăzii A1  
8. Şoseaua de centură din jurul Bucureştiului nefinalizată 
9.Lipsa rețelei de apa și canalizare, a stației de epurare 
10.Serviciile publice slab dezvoltate 
11.Utilitățile de bază slab dezvoltate 
12. Majoritatea infrastructurii de sănătate şi educaţie 
necesită reabilitări/îmbunătăţiri 
13. Pondere mare a populaţiei migrate în judeţul Ilfov  
14. Acces scăzut la serviciile de bază 
15. Degradarea patrimoniului cultural-turistic 
16. Infrastructură de mediu inadecvată, care nu sprijină 
dezvoltarea economică şi socială 
17. Informare insuficientă privind programele de calificare și 
reconversie existente 
18.Absența unor săli de sport moderne 
19. Slaba educație sanitară a comunității 

Oportunităti Amenintări 

1. Investiţiile private concentrate în domeniul 
afacerilor imobiliare în special spaţii de depozitare și 
centre comerciale en gross 
2. Dezvoltarea industriilor indigene, mai ales în 
sectoarele cu înaltă valoare adăugată şi nişe de 
piaţă 
3. Dezvoltarea sectorului IMM – o potenţială sursă 
de creştere economică şi creare de locuri de muncă 
4.Accesarea de fonduri europene pentru 
dezvoltarea capacității economice  
5Acordarea de facilități fiscale întreprinzătorilor 
privați 
6. Creşterea alocărilor financiare UE pentru 
infrastructura de transport şi mediu și accesarea de 
noi asemenea programe 
7.Participarea autorității publice locale, în calitate de 
partener, la programe europene privind formarea și 
reconversia profesionala 
8. Servicii mai bune pentru populaţie şi agenţi 
economici 
9.Modernizarea dispensarului comunal sau 
accesarea de fonduri pentru construcția unei 
policlinici în comună 
10.Organizarea de cursuri, în parteneriat cu 
instituțiile abilitate, pentru dezvoltarea spiritului 
antreprenorial 
11. Introducerea zonei în circuitul turistic național și 
internaţional prin accesarea de fonduri europene. 
12. Modernizarea exploatațiilor agricole și crearea 
unora noi, prin accesarea de fonduri europene 

1. Investiţiile private concentrate în domeniul afacerilor 
imobiliare (clădiri de birouri, spaţii de depozitare) 
2. Creşterea costurilor serviciilor publice pentru populaţie şi 
agenţi economici 
3. Creșterea costurilor de creditare pentru APL și persoane 
juridice 
4.Lipsa receptivității și flexibilității populației locale la 
cerințele noi ale pieții 
5.Lipsa capitalului de susținere a activităților economice 
6. Abandonarea activităţilor agricole din cauza bazei 
materiale precare(tractoare și mașini agricole) 
7. Lipsa capacităților de stocare și prelucrare a producției 
agricole 
8. Creșterea prețului terenurilor  
9. Riscul închiderii multor întreprinderi din cauza intrării în 
UE  
10. Incapacitatea de a dezvolta, printr-o planificare spaţială 
adecvată, infrastructura fizică şi socială necesară, pentru a 
facilita dezvoltarea regională 
11.Lipsa resurselor materiale pentru îndeplinirea 
obiectivelor de investiții propuse coroborată cu o lipsă mare 
de informații privind eventualele programe de finanțare 
aferente obiectivelor de investiții 
12. Creşterea numărului problemelor medicale ca urmare a 
procesului de îmbătrânire a populaţiei şi condiţiilor precare 
de mediu 
13. Cresterea somajului în rândul tinerilor până în 25 de ani 
și migrația acestora către zone urbane 
14.Slaba receptivitate a populației din comuna la 
programele naționale și europene pentru obținerea de 
fonduri nerambursabile 

 


