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Viziunea regională de dezvoltare
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D.S.3 Resurse umane, incluziune socială, ocupare şi sănătate
P.3.1. 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 şi sănătate
P.3.2. Sprijinirea creșterii gradului de ocupare al forței de muncă și
modernizarea pieței muncii
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, ocupare şi sănătate

P.3.3. Dezvoltarea infrastructurii, creșterea accesului și îmbunătățirea
serviciilor acordate persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile
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 (inclusiv migranți)
Reducerea instituționalizării copiilor și a persoanelor cu dizabilități
Dezvoltarea si diversificarea serviciilor sociale integrate
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P.3.4. Extinderea și modernizarea infrastructurii de sănătate, creșterea
accesului și îmbunătățirea serviciilor de sănătate, adaptarea la efectele
schimbării demografice
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)
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