Strategia de dezvoltare locală a comunei Subcetate, 20142020
Strategia de dezvoltare a comunei Subcetate a fost realizată în primăvara anului 2014 cu scopul
de a reprezenta baza pentru proiectele perioadei dintre anii 2014-2020. Scopul strategiei este
astfel, să se elaboreze și să se depună proiecte de finanțare atât la nivelul localității, cât și la nivel
de societate și individual, care să asigure utilizarea eficientă a resurselor și să se întărească
reciproc.
Analizând factorii de competivitate a comunei, am ajuns la concluzia, că problema primordială
este lipsa infrastructurii rețelei de apă și canalizare, care reprezintă un dezavantaj și față de
localitățile din zonă. Deși a fost implementat un proiect de reabilitare, drumurile comunale (DC
65, DC 66, DC 68) și rețeaua stradală necesită intervenții de modernizare, de asemenea calitatea
proastă a drumurilor de exploatare agricolă trebuie dezvoltată.
Economia comunei este caracterizată de dependența prea mare de agricultură, care
deocamdată nu reprezintă o sursă de venit satisfăcătoare pentru mase, este necesară
modernizarea acesteia. În momentul de față sunt puține locuri de muncă - majoritatea acestora
fiind asigurate de industria de prelucrare a lemnului și de către diferite instituții publice -, rata
întreprinderilor se situează mult sub medie, de aceea o parte importantă a populației este obligată
să accepte munci ocazionale sau muncă în străinătate, sau să practice în agricultura de
subzistență.
Din punct de vedere demografic, populația poate fi caracterizată de un proces de îmbătrânire
ireversibilă, care periclitează funcționarea instituțiilor locale de învățământ și duce la probleme
sociale grave. Un alt domeniu căruia trebuie să i se acorde atenție, este viața culturală locală. În
ultimii ani au scăzut numărul evenimentelor culturale și comunitare, care va atrage după sine
slăbirea comunității.
Cele mai importante sarcini ale dezvoltării în comuna Subcetate cuprind: dezvoltarea
capacității comunei de menținere a populației locale prin crearea unui ambient funcțional, bine
dotat din punct de vedere al serviciilor socio-sanitare și al infrastructurii, frumos și liniștit pentru
locuit; și prin crearea premiselor necesare dezvoltării vieții economice prin stimularea
investițiilor în modernizarea agriculturii și prin stimularea înființării de noi întreprinderi cu
scopul utilizării resurselor existente.

