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PDR Centru 2021-2027: Direcții strategice regionale (propuneri)
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D.S. 1 Dezvoltare teritorială, dezvoltare urbană durabilă
 Sprijinirea cooperării teritoriale la nivel microregional prin
dezvoltarea de structuri de cooperare și implementarea de
strategii teritoriale de dezvoltare
 Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de
transport regional și creșterea conectivității la rețeaua TEN-T
(prin toate sistemele de transport, inclusiv dezvoltarea de
terminale intermodale de transport)
 Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de
transport de importanţă secundară pentru creşterea
accesibilităţii localităţilor urbane și rurale la infrastructura
naţională şi europeană de transport
 Dezvoltarea infrastructurii TIC, în mod special infrastructura de
bandă largă și îmbunătățirea conectivității digitale în mediul
urban și cel rural

D.S. 1 Dezvoltare teritorială, dezvoltare urbană durabilă
 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile prin susținerea
elaborării și a implementării strategiilor integrate de
dezvoltare urbană la nivel de zone urbane funcționale/ arii
metropolitane)
 Creșterea coeziunii sociale a orașelor (inclusiv prin
implementarea de strategii la nivel de zone țintă din cadrul
orașelor)
 Sprijinirea mobilității urbane durabile (inclusiv construirea de
centuri rutiere)
 Extinderea digitalizării serviciilor administrației publice locale
și implementarea de soluții SMART City
 Regenerarea economică și socială a orașelor mici și a
localităților urbane monoindustriale

D.S.2 Competitivitate economică, Cercetare-Dezvoltare-Inovare

 Promovarea unui mediu de afaceri inovativ pentru o
dezvoltare economică inteligentă (companii, start-up-uri și
spin-off-uri, structuri de sprijin a afacerilor, entități pentru
transfer tehnologic)
 Susținerea sectorului regional de cercetare-dezvoltare pentru
o creștere economică inteligentă (infrastructură și dotări,
activități de cercetare, parteneriate)
 Susținerea domeniilor regionale de specializare pentru o
dezvoltare inteligentă (poli și rețele de excelență în domeniile
de specializare inteligentă, sprijin întărit pentru companiile și
proiectele de CDI în domeniile de specializare, parteneriate
pentru transformări structurale )

D.S.2 Competitivitate economică, Cercetare-Dezvoltare-Inovare
 Creșterea competențelor profesionale pentru o economie
bazată pe cunoaștere (sprijin întărit pentru infrastructura și
pentru îmbunătățirea formării profesionale, creșterea
competențelor antreprenoriale și abilităților digitale în
domeniile de specializare inteligentă)
 Creșterea
internaționalizării
(sprijinirea
participării
companiilor și instituțiilor de cercetare la diverse rețele
internaționale de cooperare economică

D.S.3 Resurse umane, incluziune socială, ocupare şi sănătate (Educaţie)

Îmbunătățirea calității, eficacității și relevanței ofertei educaționale
regionale, a serviciilor şi accesului la educație la toate nivelurile
 Investiţii în infrastructura de educaţie şi formare profesională la toate nivelurile
 Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor şi cadrelor didactice pentru fiecare
nivel educaţional (în special liceal, TVET, postliceal, universitar şi postuniversitar etc) la
dinamica pieţei muncii, inclusiv pentru persoanele cu disabilităţi (ex. infrastructura
educaţională pentru TVET, centre de educaţie şi formare profesională pentru adaptarea
învăţământului la noile tehnologii, campusuri TVET etc)
 Creșterea competenţelor digitale ale elevilor prin adaptarea programei și metodelor de
învățare şi dezvoltarea infrastructurii și dotărilor specifice
 Sprijinirea implementării sistemelor de formare profesională în colaborare cu partenerii
economici și sociali pentru o bună adaptare la nevoile pieţei muncii
 Creşterea accesului la serviciile de educaţie şi formare profesională pentru persoanele
aparținând grupurilor vulnerabile
 Creşterea participării și îmbunătățirea ofertei pentru formarea profesională continuă
(centre comunitare pentru învăţare permanentă)

D.S.3 Resurse umane, incluziune socială (Ocupare)
 Creșterea gradului de ocupare prin facilitarea accesului pe
piața muncii și încurajarea antreprenoriatului
 Acordarea unui sprijin personalizat pentru categoriile
dezavantajate pe piața muncii
 Modernizarea mecanismului și a serviciilor de intermediere și
plasare a forței de muncă
 Stimularea reconversiei profesionale a forței de muncă și a
perfecționării profesionale
 Încurajarea mobilității teritoriale a forței de muncă
 Încurajarea ocupării pe cont propriu și susținerea
întreprinderilor sociale
 Încurajarea îmbătrânirii active

D.S.3 Resurse umane, incluziune socială (inlcuziune socială)
 Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii sociale
(centre de zi, centre rezidențiale, centre multifuncționale)
 Asigurarea condițiilor de locuire temporară pentru persoanele
vulnerabile
 Susținerea formării profesionale a personalului din domeniul
asistenței sociale
 Facilitarea integrării socio-economice a persoanelor vulnerabile
și a comunităților marginalizate (incl. migranți)
 Reducerea instituționalizării copiilor și a persoanelor cu
dizabilități
 Dezvoltarea si diversificarea serviciilor sociale integrate

D.S.3 Resurse umane, incluziune socială (sănătate)
 Extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea infrastructurii
de sănătate de la nivelurile regional, judeţean şi local (incl.
asigurarea infrastructurii minimale pentru servicii de sănătate în
mediul rural și refacerea bazelor de tratament și recuperare din
staţiunile balneare)
 Creşterea accesului la servicii medicale de calitate prin
dezvoltarea de programe de prevenire şi control al bolilor
netransmisibile
 Creşterea accesului la servicii medicale de bază pentru
persoanele vulnerabile și comunităţile marginalizate
 Diminuarea efectelor negative ale îmbătrânirii demografice (ex.
programe de îngrijire la domiciliu, cabinete medicale mobile)

D.S.4 Mediu, energie, schimbări climatice
 Extinderea și modernizarea infrastructurii tehnice de mediu
la nivel regional (alimentare cu apă, canalizare și epurare ape
uzate, gestionare deșeuri municipale)
 Ecologizarea și reabilitarea siturilor contaminate, refacerea
terenurilor degradate, creşterea suprafeţei spaţiilor verzi în
centrele urbane
 Reducerea emisiilor de carbon prin îmbunătățirea eficienței
energetice a clădirilor, a sistemelor de transport și a
proceselor de producție
 Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

D.S.4 Mediu, energie, schimbări climatice
 Creșterea eficienței utilizării resurselor materiale și sprijinirea
tranziției către economia circulară (informare și
conștientizare, parteneriate locale, dezvoltare proiecte pilot)
 Protejarea și conservarea biodiversității regionale (elaborare
și implementare planuri de management, gestionare habitate
și specii de interes comunitar, reconstrucție ecologică, acțiuni
de conștientizare a publicului etc)
 Atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la schimbările
climatice, prevenirea riscurilor naturale

D.S.5 Turism și patrimoniu cultural
 Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a
patrimoniului cultural-istoric, valorificarea patrimoniului
turistic natural și creșterea utilizării potențialului balnear
 Modernizarea și extinderea infrastructurii regionale de cazare
și de agrement și îmbunătățirea serviciilor specifice (inclusiv
modernizarea și extinderea infrastructurii turistice pentru
tineret și reabilitarea spațiilor cu destinație culturală și
dezvoltarea infrastructurii culturale inovatoare)

D.S.5 Turism și patrimoniu cultural
 Susținerea activităților organizațiilor de management ale
destinațiilor turistice și ale structurilor similare (incl.
sprijinirea turismului alternativ, activități de informare și
promovare, activități economice conexe turismului)
 Asigurarea forței calificate de muncă în turism și domeniile
conexe (atragerea și menținerea forței calificate de muncă,
pregătirea profesională inițială, formarea profesională
continuă)
 Îmbunătățirea accesibilității zonelor turistice (accesibilitate
rutieră și feroviară, sisteme de transport mai puțin poluante:
transport public, piste pentru biciclete, interconectare
moduri transport)

D.S. 6 Agricultura, silvicultura, dezvoltarea rurală

 Eficientizarea activităților agricole prin modernizarea
exploatațiilor agricole, dezvoltarea serviciilor și logisticii
agricole, susținerea activităților de prelucrare a produselor
agricole și creșterea pregătirii profesionale
 Susținerea activităților agricole în zonele montane
 Valorificarea superioară, într-o manieră durabilă, a
potențialului silvic regional (incl. susținerea acțiunilor de
împădurire și întreținere a pădurilor)

D.S. 6 Agricultura, silvicultura, dezvoltarea rurală

 Creșterea atractivității economice și diversificarea activităților
economice în localitățile rurale din Regiunea Centru (incl.
susținerea afacerilor în domenii economice neagricole,
îmbunătățirea cunoștințelor antreprenoriale ale locuitorilor
din mediul rural)
 Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare a localităților
rurale din Regiunea Centru (modernizare drumuri și străzi
comunale, dezvoltare infrastructura locală de mediu)
 Dezvoltarea infrastructurii sociale, cultural-recreative și
susținerea dezvoltării comunitare (inclusiv pentru acțiuni
integrate de tipul ,,Leader” dezvoltate la nivelul GAL-urilor)
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