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Încă de la sfârșitul anului 2012 primul draft al 
Strategiei de Dezvoltare Regională, pregătit de Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Centru, a fost pus în 
dezbatere publică și pe baza acestui document s-au 
purtat discuții și au avut loc întâlniri, în special pentru 
prioritizarea portofoliului regional de proiecte. Acest 
portofoliu este de fapt o bază de date cu proiecte care ar 
putea beneficia de finanțare nerambursabilă în viitoarea 
perioadă de alocare a fondurilor europene, între anii 
2014 și 2020. 

Pe durata anului 2013 au avut loc întâlniri de 
lucru cu grupurile de lucru județene și grupurile tematice 
stabilite la nivel regional, pentru a dezbate Planul 
Regional de Dezvoltare (PDR Centru 2014-2020). Aceste 
întâlniri au inclus dezbateri cu reprezentanții celor șase 
Consilii județene ce compun Regiunea de Dezvoltare 
”Centru”, pentru analiza priorităților de dezvoltare și a 
proiectelor din portofoliul regional. Prin aceste întâlniri 
de lucru, membrii CRP Centru și-au armonizat punctele 

de vedere, provenite de la nivel județean, astfel încât Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru a devenit 
coerentă și unitară, în așa fel încât să asigure absorbția cu succes a fondurilor europene în următorii ani.

Comitetul Regional de Planificare Centru, forul partenerial principal de la nivel regional pentru 
elaborarea PDR, a avut rolul de a aviza documentele de planificare elaborate la acest nivel, pe care ADR Centru 
le-a supus apoi spre aprobare Consiliului pentru Dezvoltare Regională. Concret, Strategia de Dezvoltare a 
Regiunii Centru este acum avizată și aprobată de CDR Centru, fiind bazată pe aspectele europene și naționale 
privind procesul de programare pentru perioada 2014-2020. Astfel, toți partenerii noștri, dar și actorii 
importanți din procesul de dezvoltare regională sunt informați în legătură cu datele reieșite din studiile 
tematice pe care le-am  elaborat și care pot fi descărcate de pe site-ul nostru. În anul 2013 am discutat 
punctual cu reprezentanții fiecărui județ și ai fiecărui grup tematic, și vom mai discuta și în 2014, pe fiecare 
capitol al Strategiei, pentru definitivarea portofoliului de proiecte, care să se plieze pe viitoarele Programe 
Operaționale. 

Pe de altă parte, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2014, ne întâlnim cât mai des cu 
beneficiarii programului, pentru a putea vedea care este stadiul programului și ce rezultate am obținut pe 
fiecare axă a programului. Doar așa reușim, prin prezentarea în detaliu a proiectelor implementate, să folosim 
experiența și soluțiile aplicate de către beneficiari în cadrul proiectelor proprii, iar astfel învățam unii de la 
alții și reușim să facem cunoscute beneficiile obținute după șase ani de investiții și lucrări de modernizare, 
construcție și reabilitare a unor obiective de interes public. Datorită activității susținute a întregii echipe de 
experți ai ADR Centru, în colaborare cu beneficiarii, regiunea noastră ocupă un loc important la nivel național 
în privința gradului de absorbție a fondurilor pe care le gestionăm, iar cetățenii văd tot mai multe rezultate 
concrete ale acestor proiecte.

Simion Crețu,
Director general ADR Centru

Detalii privind Strategia Regională de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014 – 2020, precum 
și informații despre pregătirea viitoarei perioade de programare, se regăsesc pe site-ul www.regio-
adrcentru.ro, Secțiunea Programare 2014-2020.
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Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru în perioada 2014-2020  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elaborată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, Strategia de 
Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020   este 
principalul document de planificare și programare la nivel regional, fiind 
în același timp parte integrantă a Planului de Dezvoltare a Regiunii 
Centru 2014-2020.  

Strategia Regională răspunde nevoii de a avea la dispoziție un document 
de planificare la nivel regional care conturează viziunea de dezvoltare 
durabilă  și stabilește obiectivele de atins  la finalul perioadei de 
programare.  

 

 

Viziunea Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru în perioada 2014-
2020 este  dezvoltarea echilibrată a Regiunii Centru prin stimularea 
creșterii  economice bazate pe cunoaștere, protecția mediului 
înconjurător și valorificarea durabilă a resurselor naturale , precum 
și întărirea coeziunii sociale.   

 

 

Strategia are la bază 6 domenii strategice de dezvoltare și 24 de 
priorități specifice , pentru fiecare dintre acestea identificându -se 
măsuri concrete. Cele 6 domenii strategice de dezvoltare sunt: 

1. Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice și sociale 
regionale; 

2. Creșterea competitivității economice, stimularea cercetării și 
inovării; 

3. Protecția mediului înconjurător, creșterea eficienței 
energetice, stimularea utilizării surselor alternative de energie; 

4. Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea agriculturii și 
silviculturii; 

5. Dezvoltarea turismului, sprijinirea activităților culturale și 
recreative; 

6. Dezvoltarea resurselor umane, creșterea incluziunii sociale. 
 

 

Strategia Regională a fost fundamentată pe o diagnoză 
detaliată, concretizată prin Analiza socioeconomică 
regională și prin Analiza SWOT a Regiunii Centru, luându-se  
în considerare nevoile majore ale regiunii. Pentru o evaluare 
cât mai corectă a nevoilor și a potențialului real de 
dezvoltare, în vederea unei valorificări cât mai eficiente și 
sustenabile, s-au analizat într-o abordare integrată rezultatele 
celor 15 studii sectoriale ,  elaborate la nivelul Regiunii în 
perioada 2010 - 2011. Toate aceste documente, considerate 
valoroase instrumente de planificare strategică a dezvoltării 
sustenabile a Regiunii Centru, au fost elaborate cu 
profesionalism și pragmatism de echipa Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Centru. 
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Strategia Regională se raportează la evoluțiile preconizate la nivel 
național și european, sintetizate în documentele de programare ale 
Comisiei Europene pentru perioada 2014-2020, în angajamentele 
internaționale ale României și în strategiile naționale pentru perioada 
următoare. Strategia Regională urmărește, pe tot parcursul său, firul 
roșu reprezentat de cele trei priorități stabilite prin Strategia Europa 
2020: creștere inteligentă, creștere durabilă, creștere favorabilă 
incluziunii, precum și obiectivele propuse în cadrul celor cinci domenii 
de interes: ocupare, inovare, schimbări climatice, educație, reducerea 
sărăciei. Regiunea Centru va fi astfel permanent conectată la 
procesele în continuă desfășurare de la nivel european.  

 

 

Strategia Regională este însoțită de o listă de propuneri de 
proiecte majore, cu un impact larg, semnificativ, care va permite o 
mai bună implementare a acesteia. 

Strategia Regională a parcurs un amplu proces consultativ 
desfășurat în cadrul structurilor parteneriale regionale, începând de 
la identificarea și cuantificarea problemelor și a nevoilor, până la 
stabilirea priorităților și măsurilor.  

 

 

Domeniul Strategic 1 

Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice și sociale regionale 

 

În viziunea Uniunii Europene, orașele joacă un rol crucial 
în calitate de motoare ale economiei, ca locuri favorabile 
conectivității, creativității și inovării, precum și ca centre 
de servicii pentru zonele înconjurătoare. Astfel, granițele 
administrative ale orașelor nu mai reflectă realitatea 
fizică, socială, economică, culturală și de mediu a 
dezvoltării urbane.  

În următoarea perioadă de programare 2014-2020, se va 
pune accentul pe o abordare integrată, consolidată, 
pentru a putea face față provocărilor urbane. Una dintre 
prioritățile de dezvoltare durabilă la nivelul Regiunii 
Centru este creșterea coeziunii teritoriale prin sprijinirea 
dezvoltării urbane, atât a orașelor cu nivel ridicat de 
dezvoltare, cât și a orașelor confruntate cu probleme 
generate de restructurările economice. Astfel, se va 
susține dezvoltarea orașelor mari ca poli de atracție 
pentru zonele învecinate, ca centre de polarizare pentru 
orașele și comunele învecinate, dar și ca motoare ale 
creșterii economice inteligente. În același timp, se va 
pune accentul și pe orașele mici și mijlocii, în mod special 
a celor confruntate cu o serie de probleme, susținându-se 
dezvoltarea de soluții de dezvoltare urbană integrată. 
Dezvoltarea policentrică ar putea constitui una dintre 
căile de abordare sistemică a dezvoltării teritoriale. 
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Calitatea vieții și dezvoltarea armonioasă a Regiunii 
Centru este condiționată într-o măsură semnificativă de 
nivelul de dezvoltare a infrastructurii, atât a celei de 
transport, tehnico-edilitare, cât și cea educațională, de 
sănătate, socială sau de situații de urgență. Strategia 
Regională vizează și extinderea, dezvoltarea, 
reabilitarea, modernizarea, amenajarea sau dotarea 
infrastructurii. Astfel, se vor sprijini proiectele ce 
vizează: creșterea mobilității populației, modernizarea 
rețelei rutiere și feroviare de transport, dezvoltarea 
transportului intermodal, susținerea transportului urban 
sustenabil, dezvoltarea iluminatului public și eficiența 
energetică a clădirilor, creșterea accesului la utilități 
publice, creșterea siguranței publice și eficientizarea 
intervențiilor în situațiile de urgență, creșterea calității 
sistemului de învățământ, sănătate, social, dar și a 
accesului populației la servicii de calitate aferente 
infrastructurilor respective, promovarea orașelor verzi. 

 

 

Priorități specifice:  

Prioritatea 1.1 . Creșterea coeziunii teritoriale prin sprijinirea dezvoltării 
urbane.  
Prioritatea  1.2.  Dezvoltarea infrastructurii de transport, comunicații și 
tehnico-edilitară.   
Prioritatea  1.3 . Dezvoltarea infrastructurii de educație, sănătate, sociale și 
situații de urgență.  
 

Domeniul Strategic 2 

Creșterea competitivității economice, stimularea cercetării și inovării 

 

Rolul IMM-urilor în dezvoltarea economică la nivel local și 
regional a crescut semnificativ în ultimele două decenii. Cu 
toate acestea, IMM-urile resimt mai puternic impactul crizei 
economice și au un acces insuficient la tehnologiile 
moderne din cauza capacității financiare și organizatorice 
limitate a acestora. Pentru perioada 2014-2020, Strategia 
Regională își propune extinderea și intensificarea  
sprijinului pentru IMM-uri, îndeosebi pentru activitățile de 
inovare și modernizare ale acestora, creșterea gradului de 
internaționalizare și sprijinirea acestora, în vederea 
utilizării instrumentelor noi de finanțare. 

Pentru a impulsiona dezvoltarea unor noi afaceri în 
Regiune, Strategia Regională prevede extinderea 
infrastructurii actuale de sprijinire a afacerilor, precum și 
diversificarea gamei de servicii oferite de către aceasta. De 
asemenea, se va acorda un sprijin important pentru 
activitatea clusterelor economice și a altor structuri și 
rețele de cooperare economică. Se intenționează, în același 
timp, susținerea procesului de regenerare economică a 
centrelor urbane mici din Regiunea Centru, afectate de 
procesele de restructurare industrială.  
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Priorități specifice:  

Prioritatea  2.1  Sprijinirea activităților de inovare și modernizare a IMM-
urilor, creșterea gradului de internaționalizare al IMM-urilor. 
Prioritatea  2.2  Extinderea și diversificarea infrastructurii regionale și locale 
de afaceri, a clusterelor și a rețelelor de cooperare economică.  
Prioritatea   2.3.  Dezvoltarea infrastructurii de cercetare, dezvoltare și 
inovare  
Prioritatea  2.4  Sprijinirea dezvoltării infrastructurii de transfer tehnologic, 
a centrelor de inovare și a spin-off-urilor și start-up-urilor inovative. 
 

Unul dintre cele mai importante domenii ce asigură 
dezvoltarea economică și socială a regiunii este cel al 
cercetării-dezvoltării. Pentru perioada 2014-2020 vor fi 
susținute atât investițiile în infrastructura de 
cercetare, dezvoltare, inovare, cât și inițiativele ce 
vizează cooperarea între instituțiile de cercetare și 
cele ce au ca scop dezvoltarea de parteneriate între 
acestea, administrația publică și mediul de afaceri.  

Dezvoltarea unei economii regionale competitive, 

bazate pe informație și cunoaștere, impune întărirea 

legăturii între cercetare și mediul economic prin 

crearea și susținerea diverselor structuri de transfer 

tehnologic, a centrelor de inovare în domeniile de 

interes pentru regiune, precum și a entităților 

economice bazate pe cercetare și pe valorificarea 

rezultatelor cercetării, fie că este vorba de spin-off-uri 

și start-up-uri inovative, fie de companii active în 

domeniul cercetării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domeniul Strategic 3 

Protecția mediului înconjurător, creșterea eficienței energetice, stimularea 

utilizării surselor alternative de energie  

 

Consecințele multiple ale poluării au determinat în 
ultimele decenii, ca protecția mediului să devină una 
dintre cele mai importante și mai serioase probleme ale 
umanității. Datorită dezvoltării economice, presiunea 
asupra capacității planetei de a răspunde cerințelor în 
materie de resurse și de absorbție a poluării e în 
continuă creștere. Astfel, societatea trebuie să facă 
eforturi pentru a reduce impactul negativ exercitat de 
creșterea economică asupra mediului înconjurător.  

Dezvoltarea durabilă, satisfacerea nevoilor prezentului 
fără a le compromite pe cele ale generațiilor viitoare, 
este un obiectiv fundamental, recunoscut prin tratate la 
nivel mondial. În vederea atingerii acestui obiectiv se va 
pune accentul pe abordarea politicilor economice, 
sociale și de mediu într-un spirit de sinergie, la toate 
nivelurile. În esență, dezvoltarea durabilă include 
protecția mediului, iar protecția mediului condiționează 
dezvoltarea durabilă. 
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Regiunea de Dezvoltare 
Regiunea de Dezvoltare Centru este situată în interiorul arcului carpatic românesc, fiind străbătută 
de meridianul 25º long.E și paralela de 46º lat. N, având legături radiale cu 6 din cele 7 regiuni de 
dezvoltare. Situarea la intersecția unor rute de transport rutier și feroviar deosebit de importante 
contribuie la dezvoltarea regiunii. 

Finanțări nerambursabile
pentru dezvoltare prin

Programul Operațional Regional pentru perioada 2007-2013 este destinat să susțină dezvoltarea regiunilor prin: crearea și 
dezvoltarea unei infrastructuri moderne și funcționale, dezvoltarea urbană durabilă a orașelor, stimularea dezvoltării mediului de 
afaceri, precum și reabilitarea patrimoniului natural și antropic în scopul valorificării turistice a acestuia.
Valoarea totală a finanțării alocate Regiunii Centru din POR este de peste 440 milioane de Euro.

Deși se situează pe locul trei ca nivel de 
dezvoltare socio-economică în raport cu 
celelalte 8 regiuni de dezvoltare, Regiunea 
Centru se află încă în urma altor regiuni din 
statele dezvoltate ale Uniunii Europene.



www.regio-adrcentru.ro
7

Centru



www.regio-adrcentru.ro
8

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorități specifice:  

Prioritatea  3.1  Protecția mediului înconjurător și amenajarea, extinderea 
sau modernizarea infrastructurii tehnice. 

Prioritatea  3.2  Conservarea biodiversității. 
Prioritatea  3.3  Diminuarea efectelor schimbărilor climatice și prevenirea 
riscurilor naturale. 
Prioritatea  3.4  Utilizarea resurselor alternative de energie. 
Prioritatea 3.5  Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul public, casnic 
și economic. 
 

 

 

Strategia Regională încurajează și susține dezvoltarea 
de proiecte axate pe: protecția mediului înconjurător 
prin extinderea, amenajarea sau modernizarea 
infrastructurii tehnice de mediu; colectarea și 
reciclarea selectivă a deșeurilor; diminuarea poluării 
generate de operatorii economici; conservarea, 
protecția sau refacerea biodiversității; diminuarea 
efectelor schimbărilor climatice și creșterea gradului de 
siguranță prin prevenirea și reducerea riscurilor 
naturale, în special prin dezvoltarea de infrastructuri 
adecvate, îmbunătățirea eficienței energetice în 
sectorul public, economic și în cel casnic; eficientizarea 
iluminatului public în mediul urban și rural; 
eficientizarea transportului urban. Reducerea 
consumului de energie și eficiența energetică este unul 
din principalele obiective ale Uniunii Europene. De 
asemenea, se vor sprijini și proiectele ce vizează 
producerea și utilizarea resurselor regenerabile de 
energie. Din acest punct de vedere, Regiunea Centru 
dispune de un potențial ridicat, cea mai mare pondere 
fiind reprezentată de biomasă. 

 

Domeniul Strategic 4 

Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea agriculturii și silviculturii , stimularea 

utilizării surselor alternative de energie  

Principala caracteristică a zonelor rurale din România este 
dependența de o singură ramură economică - agricultura. 
Agricultura de semi-subzistență, practicată în mare parte 
din zonele rurale ale Regiunea Centru, se caracterizează 
prin predominanța exploatațiilor agricole de dimensiuni 
mici, forța de muncă îmbătrânită, ponderea scăzută a 
muncii mecanizate în procesul de producție și, bineînțeles, 
o valoare scăzută a veniturilor obținute.  

Strategia Regională va sprijini în perioada 2014-2020 
eficientizarea activităților agricole prin modernizarea 
exploatațiilor agricole, dezvoltarea serviciilor și logisticii 
agricole, precum și susținerea activităților de prelucrare a 
produselor agricole. Sprijinirea dezvoltării sistemelor 
locale de irigații devine o necesitate, pe măsură ce 
efectele schimbărilor climatice sunt tot mai puternic 
resimțite. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deși numeroasă, populația ocupată din agricultură are o 
vârstă medie ridicată, fiind formată, de cele mai multe 
ori din persoane fără o pregătire de specialitate 
adecvată, fapt resimțit mai acut la asimilarea noilor 
tehnologii de producție. De asemenea, celor mai mulți 
conducători de exploatații agricole mici le lipsesc 
cunoștințele de bază în domeniul organizării afacerilor.  
Profesionalizarea agriculturii, prin sprijinul acordat 
specialiștilor agricoli și tinerilor fermieri, se impune ca 
una din prioritățile regionale pentru perioada 2014-2020. 

Pădurile sunt una dintre cele mai importante bogății ale 
Regiunii Centru. Modernizarea exploatărilor silvice, 
dezvoltarea infrastructurii specifice (ex. drumuri 
forestiere) și sprijinirea utilizării în scop energetic a 
reziduurilor forestiere, sunt măsuri prin care Strategia 
Regională va susține comunitățile din zonele cu un bogat 
potențial silvic. De asemenea, strategia sprijină acțiunile 
de împădurire și reîmpădurire a zonelor fragile din punct 
de vedere ecologic.  

Strategia Regională cuprinde măsuri de stimulare a 
afacerilor în domenii economice neagricole (turism, 
servicii, industrii artizanale), de dezvoltare a 
competențelor profesionale și îmbunătățire a 
cunoștințelor antreprenoriale ale locuitorilor din mediul 
rural, toate având ca scop reducerea dependenței de 
activitățile agricole, creșterea ocupării și dezvoltarea 
economică a spațiului rural.  

În ciuda progreselor înregistrate în ultimii ani, 
infrastructura de utilități publice în localitățile rurale 
ale Regiunii continuă să fie subdezvoltată. În vederea 
îmbunătățirii standardului de viață al locuitorilor și 
pentru creșterea atractivității localităților rurale, 
Strategia Regională va propune continuarea și extinderea 
programelor actuale ce vizează dezvoltarea 
infrastructurii tehnico-edilitare, în toate zonele rurale 
ale Regiunii Centru. 

Dezvoltarea preconizată în următorii ani, a serviciilor 
sociale din mediul rural, impune o redimensionare și o 
înnoire a infrastructurii sociale actuale. De aceea, în 
perioada 2014-2020, vor fi susținute investițiile ce 
vizează reabilitarea, modernizarea și extinderea 
infrastructurii sociale și a celei cultural-recreative în 
comunele Regiunii Centru. 

Proiectele de dezvoltare teritorială începute în anii 
anteriori, pornind de la o abordare de tipul ,,Leader”, 
bazată pe inițiativa locală și conlucrarea factorilor 
interesați, au luat treptat amploare, iar primele 
rezultate sunt încurajatoare. În perioada următoare se 
va intensifica sprijinul pentru acțiunile integrate de tipul 
,,Leader”, începând de la activarea cooperării intra- și 
inter-comunitare, până la sprijinirea inovației în cadrul 
unor proiecte de dezvoltare integrată.  
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Priorități specifice:  

Prioritatea 4.1.  Eficientizarea activităților agricole prin modernizarea 
exploatațiilor agricole, dezvoltarea serviciilor și logisticii agricole și 
susținerea activităților de prelucrare a produselor agricole. 
Prioritatea 4.2.  Valorificarea superioară, într -o manieră durabilă, a 
potențialului silvic  regional. 
Prioritatea  4.3.  Creșterea atractivității economice și diversificarea 
activităților economice în localitățile rurale.  
Prioritatea  4.4.  Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare a localităților 
rurale.  
Prioritatea 4.5 . Dezvoltarea infrastructurii educaționale, sociale și de 
sănătate, susținerea dezvoltării comunitare 
 

Domeniul Strategic 5

 

Dezvoltarea turismului, sprijinirea activităților culturale și recreative

 

 

 

 

Cu o natură extrem de generoasă și un patrimoniu cultural 
de o mare valoare, Regiunea Centru dispune de un potențial 
turistic ridicat și diversificat. Valorificarea mai bună a 
potențialului turistic presupune atât continuarea investițiilor 
având ca obiectiv punerea în valoare a patrimoniului natural 
și antropic al Regiunii Centru, cât și a celor ce vizează 
infrastructura de primire turistică și de agrement. 

Strategia Regională va sprijini dezvoltarea turismului montan 
prin măsuri ce au ca obiectiv amenajarea de trasee, căi de 
acces și locuri de vizitare, pentru a facilita accesul unor largi 
categori de turiști în zonele cu potențial turistic natural 
ridicat. De asemenea, vor fi susținute intervențiile de 
reabilitare și modernizare a infrastructurii din stațiunile 
balneare și cele ce vizează dezvoltarea componentei de 
wellness și spa. În perioada 2014-2020 se intenționează 
continuarea susținerii investițiilor ce vizează extinderea și 
modernizarea facilităților pentru practicarea diverselor 
sporturi în stațiunile montane ale regiunii. 

Pentru a da un impuls real dezvoltării turismului cultural, 
Strategia susține acțiunile de conservare, restaurare și 
punere în valoare a clădirilor cu valoare arhitectonică și 
istorică, concomitent cu dezvoltarea activităților de 
promovare a obiectivelor culturale de o certă valoare din 
Regiunea Centru. 

În același timp, Strategia propune continuarea susținerii 
investițiilor pentru modernizarea structurilor învechite de 
primire turistică și construirea de noi unități în zonele 
turistice, ce au în prezent o capacitate de cazare 
insuficientă. Modernizările vizate pot cuprinde atât  spațiile 
de cazare propriu-zisă, cât și cele ce asigură alte facilități 
pentru turiști. Pornind de la rolul tot mai important pe care 
îl joacă în zilele noastre informarea și comunicarea în 
diverse domenii, se impune intensificarea sprijinului pentru 
promovarea turistică a  destinațiilor turistice din Regiunea 
Centru.
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Priorități specifice:  

Prioritatea 5.1 . Punerea în valoare a patrimoniului natural și antropic. 
Prioritatea 5.2 . Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de primire și 
agrement în scopul îmbunătățirii și diversificării serviciilor turistice oferite. 
Prioritatea 5.3 . Dezvoltarea infrastructurii culturale, recreative și 
sprijinirea activităților culturale. 
 

Domeniul Strategic 6 

Dezvoltarea resurselor umane, creșterea incluziunii sociale 

Una dintre prioritățile Comisiei Europene pentru orizontul 
anului 2020 este creșterea favorabilă incluziunii, alături de 
creșterea inteligentă și durabilă. Astfel, se va pune un accent 
crescut pe dezvoltarea resurselor umane, educația și 
dezvoltarea competențelor acestora, învățarea pe tot 
parcursul vieții, promovarea incluziunii sociale, creșterea 
gradului de ocupare a forței de muncă, reducerea sărăciei, 
dar și consolidarea capacității administrative. 

În societatea românească există o largă recunoaștere a 
faptului că educația reprezintă factorul strategic al 
dezvoltării viitoare a țării, prin contribuția sa esențială la 
modelarea multidimensională și anticipativă a capitalului 
uman. 

Formarea de calitate a resurselor umane este o precondiție a 
unei perfecționrii competitive pe piața muncii. O forță de 
muncă înalt calificată este esențială pentru o economie 
bazată pe cunoaștere, competitivă și durabilă. În condițiile 
actualei crize economico-financiare, investiția în formare 
profesională continuă, calificare, recalificare sau reconversie 
profesională, este pârghia pentru creșterea flexibilității și 
adaptabilității la noile provocări. În acest sens, Strategia 
Regională încurajează și susține inițiativele și proiectele care 
oferă un răspuns și soluții la aceste provocări. Investiția în 
dezvoltarea și creșterea calității resurselor umane din 
Regiunea Centru va fi sprijinită în toate domeniile: educație, 
cercetare, social, sănătate, administrație publică, bună 
guvernanță, economie și antreprenoriat etc. De asemenea, 
prin investițiile amintite anterior, se dorește, pe lângă 
dezvoltarea resurselor umane, obținerea unor rezultate 
indirecte, complementare sau derivate precum extinderea, 
diversificarea și creșterea calității serviciilor medicale, 
sociale, ale administrației publice, etc, dar și a accesului la 
acestea în rândul populației. 

Strategia Regională acordă o atenție deosebită sprijinirii 
politicilor și a proiectelor care au ca principal obiectiv 
combinarea cercetării de excelență cu educația și inovația, 
acestea fiind și elementele cheie care alcătuiesc triunghiul 
cunoașterii. 

 

 

 
 

 

 

O altă prioritate a Strategiei Regionale o constituie dezvoltarea infrastructurii culturale, recreative și sprijinirea 
activităților culturale. Orașele mari din Regiunea Centru, cu un potențial cultural important, vor fi principalele 
beneficiare ale măsurilor de sprijin pentru cultură, însă nu sunt excluse nici localitățile mai mici cu vocație 
culturală dovedită. 
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O atenție deosebită va fi acordată și procesului 
continuu și susținut de incluziune socială, în special a 
reinserției sociale a persoanelor dezavantajate social și  
a dezvoltării resurselor umane cu responsabilități în 
acest domeniu. Strategia Regională încurajează și 
susține proiecte și acțiuni ce vizează atingerea unui 
echilibru între nevoile sociale individuale și cele 
comunitare.  

În ultimii douăzeci de ani, în Regiunea Centru dar și în 
România, s-au înregistrat o serie de fenomene 
demografice negative care au determinat schimbări 
demografice, una din consecințele cele mai importante 
fiind accentuarea declinului demografic. În acest sens, 
Strategia Regională va sprijini proiectele și inițiativele 
axate pe identificarea, promovarea și implementarea 
de soluții pentru contracararea efectelor declinului 
demografic. 

 

 

Priorități specifice:  

Prioritatea  6.1.  Îmbunătățirea accesului la formare profesională și 
educație pe tot parcursul vieții.  
Prioritatea 6.2  Creșterea ocupării și a calității umane privind forța de 
muncă. 
Prioritatea 6.3  Incluziunea socială și creșterea calității vieții grupurilor 
vulnerabile și  comunităților defavorizate. 
Prioritatea  6.4  Contracararea efectelor declinului demografic. 
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