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3.1. Viziunea de dezvoltare (2020) 

 

Pitești 2020, orașul viitorului tău! 

Strategia propune o viziune a dezvoltării locale în perspectiva următorilor șase ani.  

Pitești va deveni spaţiul parteneriatelor durabile, un oraș cu cetățeni activi și responsabili în 

contextul unei economii dinamice, competitive şi inovative. 

 

Municipiul Pitești trebuie să fie pregătit să valorifice avantajele potenţiale asociate schimbărilor. 

Există provocări importante în adaptarea sistemelor economice, sociale şi instituţionale, pentru a 

maximiza beneficiile acestor procese şi a gestiona schimbările şi impactul inevitabil asupra 

populaţiei. Prin urmare, toate aspectele societăţii trebuie orientate către o creştere economică 

sustenabilă. În acest sens, strategia de dezvoltare a municipiului Pitești trebuie pune accentul pe 

factorii catalizatori ai schimbării economice şi sociale, în vederea promovării creşterii economice si în 

acelaşi timp, fiind destul de flexibilă pentru a se putea adapta şocurilor şi proceselor de schimbare. 

Creşterea economică va reprezinta cheia succesului transformării municipiului Pitești, aducând:  

� un nivel de trai superior;  

� investiţii în sectorul productiv;  

� infrastructură şi servicii publice de calitate (inclusiv pentru creşterea coeziunii şi incluziunii);  

� investiţii pentru creşterea gradului de ocupare şi a oportunităţilor capitalului uman.  

 

În contextul unei economii nationale din ce în ce mai integrate, creşterea va rezulta din:  

� productivitate mai mare, prin îmbunătăţirea eficienţei muncii, a managementului şi a 

utilizării capitalului în producţie;  

� imbunătăţirea cunoştinţelor de piaţă, strategii de succes pentru penetrarea pe piaţă şi 

produse şi servicii cu o valoare adăugată mai mare, printr-o bază antreprenorială dinamică;  

� valorificarea efectivă a rezultatelor cercetării în procesul de inovare;  

� investiţii în infrastructură în vederea îmbunătăţirii accesibilităţii şi a condiţiilor de viaţă; 

� administrare eficientă, atât în domeniul public cât şi în cel privat, pentru asigurarea unui 

mediu favorabil investiţiilor şi pentru o mai bună utilizare a resurselor publice, inclusiv a 

Fondurilor Structurale;  

� asumarea principiilor dezvoltării durabile pentru asigurarea unei administrări eficiente a 

resurselor, managementul mediului înconjurător, includerea tuturor grupurilor în 

dezvoltarea societăţii, precum şi o dezvoltare spaţială echilibrată şi complementară. 

  


