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În lumina actualei crize de ordin geopolitic generate 
de invazia Ucrainei de către Rusia, precum și a 
repercusiunilor socio-economice generate de 

aceasta la nivelul întregului continent European, 
tranziția către o economie neutră din punct de vedere 
climatic a devenit, pe lângă un imperativ de mediu, 
unul geopolitic, de importanță strategică în asigurarea 
independenței și securității energetice europene. 
Soluțiile tehnologice pentru a face această tranziție 
o realitate sunt în parte deja disponibile, la costuri 
aflate în scădere exponențială, și în parte bazate pe 
tehnologii în curs de dezvoltare. Aspectele socio-
economice care însoțesc procesul către o economie 
cu emisii scăzute de carbon sunt insuficient explorate 
în Uniunea Europeană, gestionarea dezordonată a 
unor procese similare din trecut ducând la adâncirea 
disparităților regionale și la decalaje de dezvoltare. 
Tocmai de aceea, în vederea atingerii neutralității 
climatice la nivel european și național se impune 
acordarea unei atenții sporite acestor considerente de 
ordin social și economic care însoțesc procesul, într-
un cadru conceptual numit generic „tranziție justă”. 

Literatura de specialitate distinge între două aspecte 
importante ale tranziției: cele distribuționale și cele 
procedurale. 

Din punct de vedere distribuțional, tranziția către 
o economie cu emisii reduse și întregul proces de 
decarbonizare a economiei naționale trebuie să 
producă rezultate echitabile pentru lucrătorii din 
industriile afectate și pentru comunitățile din care 
aceștia fac parte, adeseori bine delimitate din punct 
de vedere geografic. Totodată însă, gestionarea 
eficace și la timp a procesului trebuie să genereze 
aceleași efecte echitabile și pentru restul societății. 
Întârzierea tranziției și subvenționarea unor industrii 
aflate în declin pot genera efecte distribuționale 
nedorite pentru restul societății.

Totodată, însă, justețea tranziției are și o componentă 
procedurală, definită prin informarea, consultarea și 
implicarea comunităților și a celor mai afectate categorii 
sociale în planificarea întregului proces de tranziție și 
în implementarea politicilor publice destinate atenuării 
efectelor negative ale tranziției și potențării celor 
pozitive. În general, constelația actorilor implicați în 
procesul de tranziție este una complexă și include 
locuitorii zonelor afectate, autorități publice locale 
și regionale, organizații ale societății civile și ale 
mediului de afaceri, partide politice, mass-media, 
dar și ministerele de linie responsabile de elaborarea 
și implementarea politicilor sectoriale (energie, 
mediu, protecție socială, planificare teritorială, etc.). 
Asigurarea aspectului procedural al tranziției juste este 
cu atât mai importantă în statele cu participare publică 
redusă, niveluri scăzute de încredere a cetățenilor în 
stat și capacitate administrativă limitată, lacunară în 
domeniul bunei guvernări și transparenței.
Așa cum a fost subliniat și în Planul de Implementare 
Sharm el-Sheikh, rezoluția finală a COP27, o tranziție 
justă poate fi realizată doar printr-o abordare holistică, 
multisectorială, ce păstrează la bază dialogul social și 
civic constant, semnificativ și incluziv, ca principiu 
călăuzitor al unei economii diversificate echitabile și 
sustenabile, ce nu lasă în urmă nicio comunitate.

În România procesul de tranziție justă se 
concentrează în prezent asupra a șase județe, care 
sunt colectiv responsabile de 65% din emisiile de 

gaze cu efect de seră ale țării: Hunedoara, Gorj, Dolj, 
Prahova, Galați și Mureș. Acestea vor trece, pe termen 
scurt și mediu, prin cele mai semnificative procese de 
transformare în vederea atingerii țintelor naționale 
de decarbonizare și a neutralității climatice. De altfel, 
acestea sunt beneficiare ale fondurilor europene 
cuprinse în Mecanismul privind Tranziția Justă.

În perioada octombrie 2020-iunie 2021, prin contractul 
REFORM/SC2020/109, Guvernul României și cele 
șase teritorii afectate au beneficiat de asistență tehnică 
pentru realizarea analizelor necesare în vederea 
elaborării Planurilor Teritoriale privind Tranziția Justă 
(PTTJ). Elaborarea, pe baza unor analize complexe, 
și aprobarea de către Comisia Europeană a acestor 
planuri, sunt condiții obligatorii pentru accesarea 
fondurilor puse la dispoziția Statelor Membre. De-a 
lungul anului 2022, drafturile PTTJ asumate la 
nivelul grupurilor de lucru județene au făcut obiectul 
negocierilor informale cu serviciile de specialitate 
ale Comisiei Europene, MIPE transmițând aceste 
documente către Comisie în iulie 2022. Anterior, 
în intervalul iunie-iulie 2021 aceste documente, 
alături de draftul Programului Operațional Tranziție 
Justă (POTJ) au făcut obiectul consultărilor publice. 
La 2.12.2022, atât PTTJ la nivelul fiecărui județ, cât 
și POTJ au fost aprobate de Comisia Europeană. 
Perioada relativ lungă de aprobare a programului se 
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încadrează în media europeană generală, existând state 
care au aprobat programul mai devreme, dar și state 
care nu l-au aprobat încă. Fiind vorba de un regulament 
european nou, etapele de programare au fost mai 
complexe decât în cazul programelor operaționale deja 
derulate de către Statele Membre. 

Acțiunile vizate de POTJ în fiecare din cele șase județe 
afectate cuprind:

• Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului
• Sprijinirea tranziției forței de muncă
• Energie verde accesibilă și mobilitate nepoluantă 
• Sprijin pentru ecologizarea și reconversia imobile- 
lor afectate de activități economice în declin sau în 
transformare 
• Investiții productive în întreprinderi mari 

Tabelul de mai jos cuprinde alocările defalcate pe 
județe și arii prioritare, cu mențiunea că aceste alocări 
sunt indicative. Dacă în perioada de implementare va 
exista cerere ridicată pentru un anumit tip de activități, 
Autoritatea de Management a programului dispune de 
mecanismele necesare pentru a face realocări. 

Coordonarea și monitorizarea procesului de tranziție a 
fiecărui teritoriu afectat, va fi asigurată prin activitatea 
Grupului județean pentru coordonarea tranziției la 
neutralitatea climatică, selectat printr-un proces 
transparent de Consiliul Județean din fiecare teritoriu. 
Din acest grup vor face parte toți partenerii economici, 
sociali și instituționali afectați. La nivelul MIPE se va 
constitui Autoritatea de Management a Programului, 
urmând ca Agențiile de Dezvoltare Regională să aibă 
rolul de Organism Intermediar.

Gorj Hunedoara Dolj Prahova Galați Mureș

Infrastructuri 
comerciale  
pentru IMM-uri

21 21 21 10 10 14

Dezvoltarea 
comercială și 
internaționalizarea 
IMM-urilor

246 241 182 139 112 112

Incubatoare, spin-
offs, start-ups 43 42 30 20 39 22

Ecologizarea  
și reconversia   
siturilor industriale 
și a terenurilor 
contaminate

30 30 23 8 9 8

Întreprinderi mari 0 0 0 0 106 21

Energie din  
surse regenerabile 
și transport  
urban curat

212 210 160 104 114 105

Sprijin pentru 
adaptarea la 
schimbare a  
lucrătorilor,  
inclusiv  
consolidarea  
serviciilor  
de ocupare

63 62 55 32 38 34

TOTAL 615 606 471 313 428 204
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Procesul de planificare participativă care a stat 
la baza elaborării Planurilor Teritoriale privind 
Tranziția Justă în toate cele șase județe a scos la 

iveală o serie de nevoi ale actorilor locali implicați în 
proces, printre care: nevoia de o mai bună informare 
asupra bunelor practici europene în multiplele domenii 
și arii de intervenție vizate de procesul de tranziție, 
nevoia unei mai strânse colaborări trans-sectoriale, 
la nivel intra-județean, dar și interjudețean în vederea 
elaborării unor idei de proiecte care să răspundă 
nevoilor identificate la firul ierbii ș.a.m.d. 

Astfel, în scopul sprijinirii procesului de pregătire 
a etapei de implementare a Mecanismului privind 
Tranziția Justă în România, Fundația Friedrich Ebert 
a organizat în cursul anului 2022, în parteneriat 
cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 
(MIPE), proiectul „Tranziție Justă în România: Întărirea 
capacității locale prin schimb de bune practici”. Acesta 
a luat forma a trei conferințe tematice, cu participarea 
unor reprezentanți de referință din alte regiuni în 
tranziție din Europa și Statele Unite, urmate de câte un 
atelier de lucru pentru actorii locali din cele 6 județe 
din România desemnate de către Comisia Europeană 
ca beneficiari ai celor 2.2 miliarde EUR disponibili 
prin Fondul de Tranziție Justă. Structura celor trei 
evenimente este prezentată în tabelul de mai jos:

Acest policy brief are la bază informațiile reieșite 
din cele trei conferințe tematice și ateliere de lucru, 
precum și date obținute prin revizuirea literaturii 
de specialitate și a politicilor în vigoare, relevante 
pentru implementarea unei tranziții juste în România. 
Documentul va oferi o viziune de ansamblu asupra 
stadiului implementării Mecanismului pentru o 
Tranziție Justă în România, va prezenta datele ce au 
stat la bază selectării celor trei teme și va înainta o 
serie de recomandări atât transversale, cât și tematice, 
în vederea unei bune implementări a Programului 
Operațional Tranziție Justă în cele 6 județe afectate 
din România. Am selectat cele trei teme mai sus 
menționate, care au făcut obiectul procesului de 
consolidare a capacității actorilor din cele șase județe 
afectate, ținând cont de prioritățile înscrise în planuri și 
de obiectivele specifice/ operațiunile eligibile ale FTJ.

Din punctul de vedere al dezvoltării mediului 
economic local, în special a IMM-urilor și 
antreprenorilor, fiecare din cele șase județe 

afectate are numeroase decalaje de recuperat, iar 
Fondul pentru Tranziție Justă va fi dedicat, în proporție 
de peste 40%, sprijinirii IMM-urilor și start-up-urilor. 
Acesta este unul din motivele pentru care unul din 
evenimentele din cadrul proiectului a fost dedicat 
generării de idei pentru diversificarea mediului 
economic local și stimulării antreprenoriatului. În 
Hunedoara spre exemplu, una din problemele majore 
o reprezintă faptul că mediul antreprenorial local 
constă cu precădere în microîntreprinderi cu rată 
mică de supraviețuire. De altfel, în ultimii zece ani, 
numărul de microîntreprinderi din județ a crescut cu 
58%, în timp ce numărul de companii de tip SRL sau 
SA cu doar 10%, ceea ce demonstrează prevalența 
„antreprenoriatului de subzistență”. Totuși, chiar și 
în aceste condiții, cifra de afaceri a industriei la nivel 
județean a crescut cu 58% în aceeași perioadă de 
timp, industriile dominante fiind producția de confecții 
metalice, echipament electric, cauciuc și mase plastice. 
Sectorul industrial este dominat în proporție de 48% de 
industrii cu intensitate tehnologică medie, în timp ce 
27% din companiile locale acționează în industrii slab 
tehnologizate. Peisajul antreprenorial din Gorj, județul 
învecinat, este unul și mai puțin dinamic, numărul 
de companii active în județ crescând cu doar 30% în 
ultimii 10 ani, dar mărindu-și treptat profitabilitatea. 
Spre deosebire de Hunedoara, sectorul IMM-urilor din 
Gorj este dominat de servicii, observându-se însă atât 
aceeași tendință de consolidare a microîntreprinderilor, 
PFA-urilor și altor forme de activități independente, cât 
și aceeași dominanță a industriilor slab tehnologizate. 
Tendințele de dezvoltare în sectorul IMM sunt mult 
mai promițătoare în Dolj. Deși numărul de companii 
înregistrate la nivelul județului în ultimii zece ani 
a crescut mai puțin decât în celelalte două județe 

ROLUL PROIECTULUI „TRANZIȚIE JUSTĂ ÎN 
ROMÂNIA: ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚII LOCALE  
PRIN SCHIMB DE BUNE PRACTICI”  
ÎN CONTEXTUL ROMÂNESC

DIVERSIFICARE ECONOMICĂ  
ȘI ANTREPRENORIAT. JUSTIFICAREA ABORDĂRII

Temă Format Număr de 
participanți

Diversificarea 
economiei și 
stimularea 
antreprenoriatului 
(GJ. DJ, HD)

Fizic – 
Târgu Jiu

mai 2022

30

Calificarea și 
recalificarea  
forței de muncă

Online

iunie 
2022

100

Valorificarea 
patrimoniului in-
dustrial și a noilor 
tehnologii

Hibrid – 
Ploiești 
+ online

noiembrie  
2022

100
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carbonifere – Gorj și Hunedoara – performanța 
sectorului antreprenorial este mult mai solidă: cifra de 
afaceri a companiilor din sectorul industrial a explodat, 
înregistrând o triplare în interval de numai zece ani, 
precum și o dublare a numărului de companii profitabile. 
În Galați, în ciuda creșterii masive a șomajului în ultimii 
zece ani, valoarea adăugată a industriei a crescut, 
precum și numărul de companii active în sectorul 
serviciilor, inclusiv servicii intensive în cunoaștere. 
Județele afectate de tranziție cu economiile cele 
mai reziliente, Mureș și Prahova, prezintă diferențe 
semnificative în ceea ce privește peisajul companiilor 
locale. Mureș este cel mai diversificat economic din 
toate județele afectate și a înregistrat o triplare a cifrei 
de afaceri a companiilor active în sectorul serviciilor 
intensive în cunoaștere. Deși cifra de afaceri a întregii 
industriei din Prahova este dublă decât cea din Mureș, 
în Mureș industria intensivă în cunoaștere este de 
două ori mai dezvoltată decât cea din Prahova, la 
distanță mare de toate celelalte județe afectate de 
tranziția justă.

Pentru cel de-al doilea eveniment din program 
am ales subiectul calificării și recalificării 
angajaților, întrucât toate modelările arată că, 

în absența unor programe de sprijin, economiile 
locale din niciunul din județe nu vor putea absorbi 
șocul negativ în piața muncii înregistrat din cauza 
procesului de tranziție, în sensul în care estimările de 
creștere a numărului de angajați din sectoarele aflate 
în ascensiune nu compensează pierderile de locuri de 
muncă din industriile aflate în declin. Ultimele date 
disponibile arată că „la nivelul județelor Gorj, Galați 
și Hunedoara, pierderea estimată este de aproximativ 
5.500 de locuri de muncă/județ, în vreme ce în 
Prahova și Mureș balanța negativă este mai redusă, cu 
pierderea a 3.300, respectiv 2.250 de locuri de muncă” 
(MIPE). În plus, în toate cele șase județe se resimte 
tendința unei tensiuni între tipurile de calificări unde 
se preconizează creșteri de locuri de muncă și tipurile 
de calificări pentru care locurile de muncă sunt în 
declin la nivel județean. Astfel, modelările anticipează 
creșterea numărului de locuri de muncă disponibile 
în servicii cu valoare adăugată modestă și prin 
urmare creșterea cererii pe piața muncii de muncitori 
calificați (ex: sudori, instalatori, zidari). Se observă 
însă pierderi nete în categoria profesioniștilor (ex: 
ingineri, tehnicieni cu educație secundară, personal 
administrativ cu studii superioare, etc.). Această 
tensiune între tipurile de joburi care se pierd și tipurile 
de joburi care se câștigă potențează un fenomen vizibil 
în ultimii zece ani la nivelul tuturor județelor afectate: 
creșterea economică fără crearea de locuri de muncă 
noi. În proporții variabile, toate județele au înregistrat 
creșteri în cifra de afaceri a economiei locale, în unele 

industrii chiar creșteri semnificative, însă scăderi ale 
numărului de persoane ocupate în economiile locale.

Cel de-al treilea eveniment din program a suprapus 
două teme interconectate, de interes pentru 
toate cele șase județe afectate. O tranziție 

energetică justă înseamnă deopotrivă celebrarea 
trecutului și anticiparea viitorului. Este important să 
recunoaștem rolul industriilor „grele” în asigurarea 
dezvoltării economice a României, a prosperității 
cetățenilor ei, și în menținerea securității energetice 
naționale. O astfel de recunoaștere înseamnă inclusiv 
a nu lăsa patrimoniul industrial din cele șase județe 
să cadă pradă unui proces de degradare, ci a investi 
în reconversia funcțională a fostelor situri industriale, 
care pot fi baza unor noi industrii, Totodată, privind 
spre viitor, regiunile românești afectate de tranziția 
energetică trebuie să investească în proiecte de 
cercetare, dezvoltare și punere pe piață a noilor 
tehnologii energetice și industriale, pentru a substitui 
industriile energo-intensive. Astfel, moștenirea 
energetică și industrială a regiunilor afectate 
de tranziție va putea potența un nou model de 
dezvoltare industrială, bazat pe patrimoniu industrial 
și tehnologiile viitorului.

CALIFICAREA ȘI RECALIFICAREA LUCRĂTORILOR. 
JUSTIFICAREA ABORDĂRII

NOI INDUSTRII ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI 
INDUSTRIAL. JUSTIFICAREA ABORDĂRII
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1TERITORIILE VĂD TRANZIȚIA ENERGETICĂ 
MAI DEGRABĂ CA O OPORTUNITATE DECÂT 
CA UN RISC. LA NIVEL NAȚIONAL PARCURSUL 

TRANZIȚIEI NU TREBUIE ÎNTÂRZIAT

Toate cele șase regiuni afectate, și mai cu seamă 
județele Gorj și Hunedoara, au internalizat 
iminența unui proces accelerat de transformare 

industrială și de înlocuire a economiei bazate pe cărbune. 
Nostalgia după epoca cărbunelui, prezentă puternic 
până nu demult în mentalul colectiv, nu în ultimul rând 
din cauza unor etape anterioare ale tranziției gestionate 
dezorganizat și impropriu, a început să dispară și să facă 
locul unui narativ al oportunității. Județele au început 
să își definească și să creadă într-o nouă viziune de 
dezvoltare. Chiar cele mai dezavantajate județe, precum 
Gorj, și-au construit gradual ambiția de a deveni un pol 
de dezvoltare verde. În aceste circumstanțe, pentru a 
oferi certitudinea unei traiectorii clare de dezvoltare 
locuitorilor din aceste județe, pentru a atrage investitori 
lăsând loc noilor energii în piața națională și pentru a 
avea resursele umane necesare în programele de 
calificare/ recalificare pentru meseriile viitorului, 
este necesar ca traiectoria tranziției la nivel național 
să fie clară și fără echivoc. Ezitările și ambiguitățile 
percepute în spațiul public în ultima vreme au făcut 
loc, la nivelul județelor afectate, unui sentiment de 
deznădejde că transformarea durabilă a teritoriilor 
va fi vreodată posibilă și că îmbunătățirea condițiilor 
de mediu, în special poluarea aerului, se va petrece în 
viitorul apropiat la nivel județean. Din punct de vedere 
al justeței și echității tranziției energetice, perspectiva 
de elaborare a politicilor publice trebuie extinsă dincolo 
de cele șase județe desemnate deja să beneficieze de 
sprijin prin Mecanismul privind Tranziția Justă. Trebuie 
asigurată „justețea” nu doar pentru lucrătorii afectați și 
pentru comunitățile din care fac parte aceștia, ci pentru 

întreaga societate. Întârzierea decarbonizării înseamnă 
costuri semnificative ale companiilor cu certificatele 
de carbon, acoperirea acestora fiind socializată la 
nivel național, prin subvenții sau prin descurajarea, 
în acest fel, a investițiilor alternative în industriile 
afectate. În plus, susținerea combustibililor fosili, prin 
emisiile de gaze cu efect de seră pe care le generează, 
creează costuri sociale și economice ascunse: utilizarea 
ineficientă a energiei, dar și presiuni acumulate asupra 
sistemului de asigurări de sănătate prin costurile 
aferente poluării aerului și condițiilor de muncă ale 
categoriilor profesionale care își desfășoară activitatea 
în medii poluate.

2GHIDURILE AFERENTE POTJ TREBUIE PUSE 
ÎN CONSULTARE PUBLICĂ APROFUNDATĂ 
ȘI ELABORATE PARTICIPATIV ALĂTURI DE 

COMUNITĂȚILE ȚINTĂ

Operaționalizarea agendei tranziției juste în 
România este întârziată. Aprobarea POTJ a 
avut loc în decembrie 2022, în condițiile în 

care la începutul procesului de elaborare a planurilor 
teritoriale, membrii grupurilor de lucru și factorii 
interesați au primit informația că la începutul anului 
2022 primele fonduri vor ajunge în teritorii. Prin 
urmare, dezamăgirea și neîncrederea la nivel local sunt 
mari și experiența trecutului în accesarea fondurilor 
europene îi determină pe cei mai mulți să creadă că 
nici acum nu va fi diferit: ghiduri de finanțare elaborate 
la nivel central, fără culegerea proactivă a input-ului 
din teritoriu, fără a ține cont de observațiile repetate 
și detaliate ale potențialilor beneficiari, fără o intenție 
de debirocratizare a procesului de accesare de fonduri. 
Pe de altă parte, procesul de elaborare a Planurilor 
Teritoriale la firul ierbii a dat speranță actorilor 
locali că, de data aceasta, inclusiv celelalte etape de 
programare vor fi participative și colaborative. În 
acest context, este recomandat ca MIPE să realizeze 
proactiv consultări cu membrii grupurilor de lucru și 
alți actori interesați în stadiile incipiente de elaborare 
a ghidurilor. Publicarea ghidului în varianta sa finală în 
transparență decizională și primirea de observații de 
la actorii interesați timp de 10 zile nu este o opțiune 
de dorit. Structurile de consultare existente pot fi 
mobilizate pentru aceste consultări în mod specific, în 
funcție de temele ghidurilor aflate în curs de pregătire.

3STRUCTURILE CONSULTATIVE LA NIVEL 
JUDEȚEAN TREBUIE PERMANENTIZATE 
ÎN IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI ȘI 

CARACTERUL LOR INCLUSIV TREBUIE ACCENTUAT

Grupurile de lucru care au colaborat în vederea 
elaborării Planurilor Teritoriale, în urma unei 
evaluări a componenței și funcționalității 

acestora și ținând cont de domeniile de intervenție 
ale variantei finale a POTJ, ar trebui, după caz, 
restructurate și transformate în structuri consultative 

RECOMANDĂRI 
PENTRU 
IMPLEMENTAREA 
PROGRAMULUI 
OPERAȚIONAL 
TRANZIȚIE JUSTĂ 
(POTJ)

RECOMANDĂRI TRANSVERSALE
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permanente la nivel județean pentru implementarea 
programului. Acest gen de structuri ar avea șansa să 
meargă dincolo de structurile formale de consultare/ 
monitorizare la nivel național care sunt create de 
obicei în jurul programelor operaționale și să devină 
un partener real nu numai în cheltuirea fondurilor, ci 
în primul rând în supervizarea întregului proces de 
tranziție și în ancorarea lui reală la nevoile comunității, 
concomitent cu armonizarea parcursului de tranziție 
cu alte inițiative și politici publice de dezvoltare la 
nivel județean. Totodată, aceste structuri permanente 
trebuie integrate într-un program continuu de 
consultare a părților interesate, prin integrarea 
grupurilor subreprezentate (tinerii, organizațiile de 
tineret, femeile, vârstnicii, micii antreprenori). Aceste 
structuri permanente ar putea avea inclusiv rolul de 
a identifica soluții comune pentru provocările locale/
regionale actuale și viitoare, inclusiv prin promovarea 
unor instrumente inovatoare de elaborare a politicilor 
publice, precum sondaje online, cafenele publice, 
sesiuni de informare cu mass-media locală, etc. 
Permanentizarea și funcționarea reală a unor astfel 
de structuri teritoriale ar oferi autorităților publice, 
locale și centrale, un instrument eficace de gestionare 
a așteptărilor, de informare a publicului, de abordare a 
riscurilor inerente implementării ș.a.m.d.

4 PROIECTELE INTEGRATE COMPLEXE, 
PROMOVATE ÎMPREUNĂ DE JUDEȚE/ 
ACTORI DIFERIȚI, AR TREBUI SĂ FIE ELIGIBILE 

PENTRU FINANȚARE

Deși logica tradițională a fondurile europene 
distinge clar între axe prioritare și tipuri de 
activități finanțate, existând apeluri de proiecte 

distincte pentru fiecare obiectiv și fiecare tip de 
activitate, uneori chiar apeluri dedicate unui singur tip 
de entitate juridică, în timpul workshop-urilor a reieșit 
nevoia unor proiecte mari, complexe, integrate, care să 
fie promovate și implementate simultan, în parteneriat, 
de actori diverși, fie la nivelul aceluiași județ, fie de 
actori din mai multe județe. Deși mai dificil de evaluat 
și monitorizat, doar acest gen de proiecte disruptive ar 
putea să producă efectul de levier la nivel local în ceea 
ce privește recuperarea decalajelor de dezvoltare.

Câteva exemple ar fi:
• Un parteneriat de tip joint venture între o întreprindere 

mare și o primărie în cadrul căruia să producă împreună 
hidrogen, parțial folosit în decarbonizarea proceselor 
industriale, parțial drept combustibil alternativ pentru 
modernizarea transportului public local;

• Parteneriat între mai multe UAT-uri și CJ-uri 
pentru decarbonizarea transportului public urban și 
interurban;

• Investiții productive, finanțate parțial prin grant, 
parțial prin instrumente financiare, în noi linii de 
producție pentru întreprinderi cu capitalizare medie, la 
pachet cu finanțarea prin grant-uri a programelor de 
recalificare/ calificare la locul de muncă în respectiva 

întreprindere;
• Centre de tranziție, recalificare și consiliere în 

cariere, pe domenii, operate în comun la nivelul mai 
multor județe;

• Centre regionale de colectare, selectare și reciclare 
deșeuri;

• Culoar turistic interjudețean cu valorificarea 
infrastructurii de transport existente în spațiile 
industriale.

5 CONSILIILE JUDEȚENE TREBUIE SUSȚINUTE 
SĂ SE TRANSFORME ÎN SPAȚII COMPLEXE 
DE SUSȚINERE ȘI CONSULTANȚĂ PENTRU 

CREAREA UNUI ECOSISTEM DE IDEI ȘI PROIECTE 
ÎN DOMENIUL TRANZIȚIEI JUSTE

În timp ce Agențiile de Dezvoltare Regională 
ar trebui să își mențină rolul de finanțatori ai 
proiectelor de mici dimensiuni din cadrul POTJ, 

în special finanțarea IMM-urilor și start-up-urilor, 
consiliile județene ar trebui susținute financiar din 
fondurile POTJ să își creeze structuri complexe la nivel 
județean, în parteneriat cu alți actori relevanți și în 
care comunitatea locală are încredere (ex: universități, 
camere de comerț, consultanți specializați în fonduri 
europene, departamente de fonduri europene ale 
băncilor comerciale, etc.), de consultanță permanentă 
oferită comunității locale pentru incubarea de proiecte 
și idei, potențial finanțabile prin POTJ și/ sau alte 
programe de finanțare disponibile la nivel județean. 
Una din problemele identificate la firul ierbii este lipsa 
de maturitate a ideilor de proiect avansate de actorii 
locali, motiv pentru care se simte nevoia unor structuri 
permanente, prietenoase și deschise, disponibile la nivel 
județean, pentru incubarea unor astfel de idei noi. Se 
poate imagina inclusiv o structură tematică disponibilă 
pentru a servi nevoile de consultanță și matchmaking 
între parteneri care să deservească mai multe județe 
(ex: un hub pentru economie circulară care să servească 
toate cele 6 județe, un hub pentru antreprenoriat digital 
care să servească un număr de 2-3 județe, etc.).

6 TREBUIE MODIFICAT CADRUL LEGAL ASTFEL 
ÎNCÂT SĂ FIE FACILITAT PARTENERIATUL 
PUBLIC-PRIVAT ȘI SECTORUL PUBLIC SĂ 

POATĂ CONTRIBUI CU MAI MULT DE 25% DIN 
VALOAREA UNUI PPP

Pentru a facilita atragerea investitorilor în proiecte 
de amploare, esențiale pentru diversificarea 
economiei și crearea de noi locuri de muncă, dar și 

pentru a eficientiza furnizarea programelor de formare 
și transferul de cunoștințe din mediul academic în 
piață, recomandăm modificarea cadrului legal în vigoare 
privind parteneriatul public-privat (PPP). Aceasta ar 
implica creșterea pragului existent de 25% contribuție 
fonduri publice din valoarea totală a investiției,  precum 
și debirocratizarea procesului de implementare a unui 
proiect prin PPP.
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7 TREBUIE DESCHISĂ CU PRIORITATE O AXĂ DE 
ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA 
DE PROIECTE

În urma observării nevoilor de asistență tehnică la 
nivel local, inclusiv elaborarea de studii de piață, 
studii de fezabilitate și prefezabilitate, analize de 

impact etc. recomandăm deschiderea cu prioritate 
a unui apel de proiecte dedicat asistenței tehnice și 
etapizarea celorlalte apeluri în funcție de rezultatele 
acestui apel de asistență tehnică. Este important ca 
genul acesta de asistență să fie disponibilă nu numai 
sectorului public, ci și mediului privat și asociativ.

8 POTJ TREBUIE SĂ MENȚINĂ FOCUSUL ASUPRA 
SUSȚINERII COMUNITĂȚILOR DE ENERGIE ȘI 
FINANȚAREA ACESTORA

Observând cu regret excluderea din varianta finală  
a Legii nr. 334/2022 pentru aprobarea Ordonanței 
de urgenţă a Guvernului nr. 108/2022 privind 

decarbonizarea sectorului energetic a unei prevederi 
existente în varianta inițială a ordonanței de a susține 
persoanele disponibilizate din cadrul complexelor 
energetice în a deveni prosumatori prin instalarea de 
panouri fotovoltaice și astfel prin asigurarea unui venit 
disponibil al gospodăriei mai mare, recomandarea 
noastră este ca POTJ să mențină focusul asupra 
finanțării instalării de surse de energie regenerabilă în 
capacități mici, fotovoltaice, instalate de prosumatori și 
de comunitățile de energie. Interesul pentru asemenea 
asocieri este foarte ridicat în rândul UAT-urilor și în 
rândul altor actori activi la nivel comunitar (asociații de 
proprietari, alte structuri asociative, mici antreprenori). 
Proiectele de investiții în regenerabile de scală mare 
sunt deja pretabile a fi finanțate exclusiv pe piața liberă 
și, în plus, beneficiază de multe alte fonduri europene și 
naționale, precum PNRR și Fondul de Modernizare. Un 
fond axat pe diversificarea economică locală și crearea 
de locuri de muncă la nivel local este important să se 
concentreze pe proiecte locale, de dimensiuni mai mici, 
care să stimuleze implicarea la nivel comunitar.

9 ADMINISTRAȚIILE LOCALE ȘI JUDEȚENE 
TREBUIE SUSȚINUTE SĂ CARTOGRAFIEZE 
ȘI SĂ ȚINĂ PERMANENT ANGAJAȚI ACTORII 

LOCALI ÎN PROCESUL DE TRANZIȚIE JUSTĂ

Elaborarea Planurilor Teritoriale a scos la iveală 
lipsa de instrumente la nivelul autorităților 
publice județene și locale de a ține evidența 

diferiților actori locali relevanți pentru subiectul 
tranziției juste, de la comunități academice, la mici 
antreprenori, la ONG-uri și grupuri subreprezentate 
(tineri, vârstnici, etc.). Finanțarea POTJ trebuie să 
meargă către aceste autorități inclusiv pentru crearea 
și întreținerea unor registre ale părților interesate 
(stakeholder registries) care să fie permanent informate 
și consultate cu privire la derularea POTJ și, în sens 
mai larg, a procesului de tranziție la nivel județean. În 
acest fel se poate consolida capacitatea autorităților 
locale și județene de a derula consultări relevante și 
țintite pentru elaborarea de politici publice într-o largă 
varietate de domenii relevante pentru dezvoltarea 
regională.

10 RECOMANDĂM CREAREA UNUI PORTAL 
DIGITAL PENTRU TRANZIȚIA JUSTĂ ÎN 
ROMÂNIA.

MIPE și Consiliile Județene din cele 6 județe 
afectate, alături de alte instituții publice 
direct responsabile și interesate de subiect, 

în special ministerele de linie (Energie, Mediu) trebuie 
să creeze un portal digital informativ cu privire la 
tranziția justă în România. În momentul de față, 
informația de pe site-ul MIPE este neactualizată și 
insuficientă, site-urile consiliilor județene conținând, 
la rândul lor, alte elemente informative, nu neapărat 
congruente cu cele de pe site-ul MIPE. Acest portal 
ar trebui să cuprindă profilurile regionale ale celor 
6 județe afectate, informații într-un limbaj accesibil 
asupra conceptelor de tranziție justă și Mecanismului 
privind Tranziția Justă (toți cei 3 piloni), status quo-
ul actualizat permanent asupra implementării POTJ, 
informații relevante pentru investitori și posibili 
beneficiari ai finanțării din POTJ, idei de bune 
practici în tranziție justă din alte țări europene și, pe 
măsură ce implementarea avansează și în România, 
exemple de bune practici și proiecte implementate 
și la nivel local.

11 ÎMBUNĂTĂȚIREA PROCESULUI DE 
COLECTARE ȘI MANAGEMENT AL DATELOR 
PE PERIOADA IMPLEMENTĂRII POTJ

Întărirea capacității de colectare și management 
al datelor, dezagregate inclusiv la nivel NUTS2 
și NUTS3, pe perioada implementării POTJ, este 

crucială pentru evaluarea și adaptarea politicilor și 
programelor aferente tranziției juste. În prezent, 
pentru o parte importantă a direcțiilor de acțiune 

EXEMPLU

În cadrul celui de-al treilea eveniment organizat 
în timpul proiectului, PWR, companie britanică 
activă în cercetarea de piață și asistență tehnică 

în domeniul rețelelor electrice, energiei regenerabile 
și eficienței energetice, a prezentat studiul de caz 
al unei comunități de energie din South Wales, o 
regiune săracă din Marea Britanie, unde s-a înființat 
prima comunitate de energie regenerabilă, stocare 
și hidrogen produs și folosit local. 220 de case, 
administrația locală și transportul public local au fost 
decarbonizate complet, cu o investiție de 5 milioane 
de EUR, deținută de comunitatea energetică alcătuită 
atât din membri persoane fizice (ex: locuitorii zonei), 
cât și persoane juridice (ex: primăria locală).



12

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG ǀ TRANZIȚIE JUSTĂ CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE

vizate de POTJ disponibilitatea și transparența datelor 
este insuficientă. Spre exemplu, datele Agenției 
Naționale pentru Protecția Mediului privind terenurile 
contaminate reprezintă o parte infimă din ansamblul 
terenurilor degradate/contaminate existente în fapt la 
nivelul teritoriilor. Această inadvertență este cauzată, 
pe de o parte, de procesul birocratic de declarare a unui 
sit ca fiind contaminat, dar și datorită consecințelor 
negative ale acestui statut, ce atrage după sine obligația 
legală implicită principiului „poluatorul plătește”. O altă 
dimensiune relevantă este sistemul de înregistrare al 
angajaților, întrucât inadvertențele acestor date pot 
reprezenta un obstacol în implementarea eficientă 
a programelor de recalificare. În prezent, sistemul 
Registrului Național al Comerțului identifică angajații 
unei companii ca activând în cadrul sediului social al 
acelei companii, chiar dacă, în realitate, în multe cazuri, 
o bună parte din aceștia își desfășoară activitatea în 
teritorii diferite, excluse din statistici publice. Alte 
arii relevante, dar insuficient deservite din punct de 
vedere al datelor, sunt infrastructura socială și emisiile 
de gaze cu efect de seră.

1 
 DIVERSIFICARE ECONOMIEI ȘI STIMULAREA 
ANTREPRENORIATULUI

» REVALORIFICATE, VECHILE SITURI 
INDUSTRIALE POT FI LOCAȚIA PERFECTĂ 

PENTRU NOI AFACERI

În cadrul evenimentului dedicat diversificării eco- 
nomiei și stimulării antreprenoriatului, participanții 
au elaborat o serie de idei de proiecte, prin 

care siturile industriale abandonate de la nivel 
județean să poată deveni leagănul unor noi afaceri. 
Evident, este nevoie de studierea potențialului de 
valorificare a acestor locuri, dar în general actorii 
locali anticipează că ele pot fi transformate în spații 
multifuncționale, care să îmbine hale și unități de 
producție pentru noi afaceri, cu spații culturale, spații 
pentru activități de tip after-school, muzee dedicate 
mineritului și patrimoniului industrial etc. Totodată, 
actorii locali consideră că, în multe județe (ex: Gorj, 
Hunedoara, Galați), aceste spații pot deveni inclusiv 
hub-uri dedicate industriilor creative, dar și altor idei 
de afaceri: reciclarea și reutilizarea fibrelor textile, 
cercetare-dezvoltare pentru industriile aeronautică 
și automotive, evenimente auto-moto, etc. Totodată, 
în aceste spații industriale care nu mai sunt/ nu 
vor mai fi utilizate de industriile aflate în curs de 
transformare, infrastructura de transport existentă 
poate fi valorificată pentru trasee turistice industriale 
(ex: ciclodrezine, mocănițe, etc.). În Dolj ideile de noi 
afaceri fie valorifică tradiția existentă (ex: sisteme 
integrate cu emisii scăzute de colectare-depozitare-
-procesare procesare legume-fructe), fie patrimoniul 

construit (ex: valorificarea portului comercial Calafat), 
fie experiența nou-dobândită (ex: fabrica de trotinete 
electrice/ baterii auto).

»PENTRU STIMULAREA 
ANTREPRENORIATULUI ESTE NEVOIE  

DE NOI INFRASTRUCTURI, ATÂT FIZICE,
CÂT ȘI LA NIVEL DE ECOSISTEM

În timpul evenimentelor organizate în cadrul 
proiectului actorii locali au menționat, în repetate 
rânduri, importanța stimulării nu a afacerilor 

individuale, ci a unor structuri de tip ecosistem 
pentru dezvoltarea de noi afaceri. Exemplele oferite 
au variat de la centre de resurse pe modelul GAL-
urilor, până la parcuri industriale tematice (ex: pentru 
IMM-uri din industria automotive), la asocieri (spre 
exemplu, între fermieri care pot utiliza împreună 
terenurile degradate pentru plante energetice), și 
infrastructuri de colectare și valorificare de deșeuri 
pe model circular. Nevoia unor hub-uri regionale care 
să încurajeze colaborarea și găsirea de sinergii de 
creștere pentru afacerile existente, precum și cursuri 
intensive de scale-up pentru antreprenorii care deja 
au afaceri la nivel județean a fost de asemenea una 
resimțită de mai mulți actori. De asemenea, este 
nevoie de educație antreprenorială și consiliere pentru 
toate stadiile unei afaceri, potențial realizabilă prin 
huburi antreprenoriale la nivel regional. Stimularea 
antreprenoriatului poate viza și anumite grupuri 
țintă bine definite, precum femeile aflate în concediu 
de creștere a copilului, sau nomazii digitali, care, în 
teritoriile afectate, își pot găsi spații de co-working 
indoor sau outdoor. Incubatoarele și acceleratoarele 
antreprenoriale ar trebui să fie dezvoltate nu numai 
în reședințele de județ, pentru a asigura dezvoltarea 
echilibrată a teritoriilor afectate.

RECOMANDĂRI TEMATICE

STUDIU DE CAZ  
Coal+Regions in Transition,  

Stara Zagora, Bulgaria

Stara Zagora este una dintre regiunile bulgare ce 
ar urma sa beneficieze de Fondul de Tranziție 
Justă și care urmărește diversificarea economică 

în regiune prin două proiecte de amploare: un hub 
de Hydrogen și un hub European de Inovare Digitală. 
Hub-ul European de Inovare Digitală urmărește să 
aducă laolaltă 27 de parteneri din sectorul public, 
mediul privat, mediul universitar și societatea civilă în 
jurul a trei direcții de acțiune: dezvoltarea sectorului 
de mecatronică și tehnologii verzi, furnizarea de 
centre de tipul one-stop shop pentru programe de 
formare, inclusiv prin tehnologii digitale și schimbul 
de bune practici cu alte regiuni europene, creșterea 
capacității autorităților locale și îmbunătățirea 
proceselor și serviciilor lor cu ajutorul digitalizării.
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»COORDONAREA LA NIVEL REGIONAL 
A PROCESULUI DE TRANZIȚIE ȘI UN 

CALENDAR CLAR AL TRANZIȚIEI SUNT 
NECESARE PENTRU A OFERI ÎNCREDERE  
ȘI VIZIUNE ACTORILOR LOCALI

Reprezentanții regiunii poloneze Wielkopolska de Est 
au făcut în cadrul proiectului o vizită fizică la Târgu-Jiu 
pentru a împărtăși din rețeta folosită în regiunea lor 
în direcția tranziției juste, arătând importanța angajării 
participative în procesul de tranziție, cu deadline-uri 
ferme pentru renunțarea la cărbune și cu priorități bine 
conturate de investiții viitoare, ceea ce dă încredere 
ecosistemului local de actori, inclusiv lucrătorilor din 
complexele energetice pe bază de cărbune, asupra 
direcției către care trebuie să se îndreptate.

2 
(RE)CALIFICARE ȘI MĂSURI DE PROTECȚIE 
SOCIALĂ

2A 
 
RECALIFICARE

»PENTRU A SPORI EFICIENȚA CURSURILOR 
DE FORMARE PROFESIONALĂ SUNT 

NECESARE FLEXIBILIZAREA PROCESULUI DE 
FURNIZARE A CURSURILOR ȘI SUSȚINEREA 
FORMĂRII LA LOCUL DE MUNCĂ

Pentru a spori atractivitatea și eficiența cursurilor 
de calificare și recalificare este necesară 
flexibilizarea procesului de furnizare a cursurilor, 

astfel încât actori privați să poată accesa fonduri în 
investiții productive, care să includă de asemenea 
finanțare pentru componenta de formare profesională 
la locul de muncă pe o perioadă determinată de timp. 
Din experiența factorilor ce au contribuit la eșecul 
programelor anterioare, sunt necesare de asemenea 
bugetarea suplimentară a formatorilor și a materialelor 
și echipamentelor didactice, investiții în programe 
și centre de formare, mentenanța echipamentelor 
didactice, precum și stimularea angajatorilor care 
organizează cursuri de calificare la locul de muncă și 
angajează personal recalificat.

STUDIU DE CAZ  
Wielkopolska de Est, Polonia

Cu o populație de aproximativ 430 000 de locuitori, 
Wielkopolska de Est este una dintre regiunile 
poloneze beneficiare ale Fondului de Tranziție 

Justă. În pofida unei scăderi a numărului de angajați cu 
60% în ultimul deceniu, ZE PAK Group, producătorul 
de energie pe bază de cărbune din regiune, rămâne 
principalul angajator din Wielkopolska de Est, angajând 
4000 de oameni la sfârșitul anului 2020. Pentru 6 dintre 
orașele din regiune, venitul autorităților publice în anul 
2019 a depins în medie de 50% de activitatea ZE PAK 
Group. Cu toate acestea, regiunea este singura din 
Polonia cu un angajament clar de a renunța la cărbune 
până în 2030, cu obiectivul de a atinge neutralitatea 
climatică în 2040, cu un deceniu înaintea obiectivului 
setat la nivelul Uniunii Europene. Pentru a atinge acest 
obiectiv, autoritățile regionale au adoptat o abordare 
holistică, ce vizează întregul ansamblu al economiei, în 
jurul unor provocări strategice: crearea unei economii 
diversificate, inovatoare și eficiente din punct de 
vedere al consumului de resurse, transformarea 
sectorului energetic, dezvoltarea gestiunii potențialului 
capitalului uman, combaterea declinului demografic, 
reducerea sărăciei și îmbunătățirea accesului la 
servicii sociale, întărirea capitalului social durabil și 
a potențialului cultural, îmbunătățirea transportului 
intern și a mobilității cetățenilor, combaterea degradării 
mediului. Printre proiectele propuse către finanțare 
prin FTJ, Wielkopolska de Est urmărește cu prioritate 
recalificarea și activarea profesională a angajaților ZE 
PAK Group, finanțarea investițiilor productive pentru 
diversificarea economiei (fabrică de module smart 
pentru frigidere și centru de competențe în construcția 
pompelor de căldură, fabrică de reciclare a saltelelor), 
suport C&D pentru transformarea socio-economică a 
regiunii cu ajutorul celor mai noi tehnologii în informații 
și comunicare, restaurarea resurselor de apă în fostele 
zone miniere, construirea unui centru regional pentru 
Tranziție Justă și investiții în transport regional verde.
DETALII SUPLIMENTARE: https://arrtransformacja.org.
pl/wp-content/uploads/2021/10/21_10_2021-EN.pdf

STUDIU DE CAZ  
Coalfield Development,  

Appalachia Centrală, SUA

Coalfield Development, al cărui fondator a 
participat în cadrul proiectului, împărtășind din 
experiența proprie,  este un incubator de afaceri 

sociale, situat în fosta regiune minieră Appalachia 
Centrală, ce gestionează proiecte de revitalizare 
economică bazată pe comunitate și facilitează 
dezvoltarea personală, profesională și academică 
a persoanelor care se confruntă cu bariere în calea 
angajării. Coalfield Development funcționează pe 
baza modelului de formare 33-6-3:

• 33 ore/săptămână – formare la locul de muncă (fiind 
necesar ca beneficiarii programelor de calificare să 
poată continua sa fie angajați/remunerați pe durata 
acestor programe)
• 6 ore/săptămână – educație formală în clase de 
curs 
• 3 ore/săptămână – dezvoltare personală 

Printre rezultatele în teritoriu, se numără 1600 de 
persoane calificate, 1300 de persoane recalificate, 
500 de locuri de muncă create, 50 milioane dolari 
atrase ca investiție în alte sectoare decât cărbunele, 
reamenajarea a 20.000 de mp de spații dezafectate 
ca sedii/ puncte de lucru pentru afacerile nou 
înființate.
DETALII SUPLIMENTARE: https://coalfield-develop 
ment.org

https://arrtransformacja.org.pl/wp-content/uploads/2021/10/21_10_2021-EN.pdf
https://arrtransformacja.org.pl/wp-content/uploads/2021/10/21_10_2021-EN.pdf
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»ADAPTAREA CURSURILOR DE FORMARE 
LA REALITĂȚILE SOCIO-ECONOMICE DE 

PE TEREN ȘI CORELAREA LOR CU OFERTA DE 
LOCURI DE MUNCĂ STAU LA BAZA MAXIMIZĂRII 
ȘANSELOR DE ANGAJARE ALE BENEFICIARILOR 

Pentru a lărgi sfera de aplicare a cursurilor oferite 
de către instituțiile publice, acestea ar trebui să 
aibă ca grup țintă nu numai fostul personal din 

industria mineră, ci orice persoană aflată în căutarea 
unui loc de muncă, indiferent dacă aceasta are sau 
nu statutul de șomer. Cursurile trebuie de asemenea 
să fie adaptate la profilul pieței muncii regionale și 
să includă diferite domenii și tipuri de formare, în 
funcție de nivelul de calificare al beneficiarului. Nivelul 
de calificare al fiecărui beneficiar trebuie evaluat in 
prealabil, cu ajutorul lucrătorilor sociali, în vederea 
identificării decalajelor de abilități și cunoștințe și 
definirii nevoilor de formare. În ceea ce privește 
instituțiile publice ce pot accesa fonduri din POTJ 
pentru programe de formare profesională, acestea 
ar trebui să includă de asemenea licee profesionale 
și instituții de învățământ superior, cu posibilitatea 
extinderii programelor de tip învățământ dual pentru 
a include programe de calificare și recalificare. S-ar 
obține astfel și o necesară descentralizare a furnizării 
programelor de formare, pentru a asigura accesul unui 
număr cât mai mare de beneficiari. Sunt recomandate 
de asemenea monitorizarea și corelarea programelor 
de formare profesională cu rezultatele acestora 
astfel încât fondurile să sprijine furnizorii de astfel de 
programe în funcție de numărul persoanelor angajate la 
finalul cursurilor, și nu de numărul persoanelor care au 
beneficiat de curs.

2B 
 
MĂSURI DE PROTECȚIE SOCIALĂ

»PERSONALUL DISPONIBILIZAT NECESITĂ UN 
SET COMPLEX DE MĂSURI DE SUSȚINERE

Pentru a încuraja reinserția pe piața muncii a 
personalului disponibilizat din industria minieră este 
necesar ca măsurile de protecție socială să se înscrie 

în domeniul mai larg al politicilor active în domeniul pieței 
forței de muncă. Conform OUG 69/2019, personalul 
disponibilizat din industria minieră beneficiază de venituri 
lunare, acordate pe o perioadă între 12 și 24 de luni. 
Adițional, aceștia beneficiază de o plată compensatorie 
semnificativă, la momentul disponibilizării, în conformitate 
cu prevederile contractelor colective sau individuale de 
muncă aplicabile. În lipsa unor măsuri active de ocupare, 
a mecanismelor de sprijin și a unei educații financiare 
de bază, acest sistem de acordare a beneficiilor riscă nu 
numai să descurajeze reactivarea, ci chiar să încurajeze 
ieșirea de pe piața muncii. Este de preferat ca aceste 
plăți să fie precedate de un plan de intervenție, realizat în 
colaborare cu un lucrător social, și corelate cu elemente 
de sprijin în adaptare și reintegrare pe piața muncii. 
În unele cazuri, aceste elemente sunt deja prezente 
în legislația în vigoare, însă eficiența implementării lor 
de-a lungul timpului s-a dovedit deficitară, astfel încât 
considerăm necesară asigurarea unei calități sporite a 
acestor servicii, și nu doar a unui număr cât mai mare de 
beneficiari. Aceste elemente pot fi:

• Educație financiară de bază, pentru a ajuta 
beneficiarul să își distribuie eficient resursele până la 
găsirea unui nou loc de muncă

• Asistență socială, inclusiv familială, consiliere 
psihologică și profesională pentru a evalua și combate 
potențialul impact psihologic negativ rezultat în urma 
disponibilizării, a asigura un sistem intern de suport 
și a stimula interesul beneficiarului pentru dezvoltare 
personală și profesională. Adițional, această asistență 
trebuie folosită pentru a evalua competențele bene- 
ficiarului ca parte a unor măsuri active de ocupare, 
precum sprijin în alcătuirea CV-ului, susținerea 
interviului, profilarea abilităților existente și identificarea 
unor posibile traiectorii profesionale/ locuri de muncă, 
într-un sistem de tip management de caz.

• Reviziuirea cadrului legal în vigoare astfel încât 
acesta să nu vizeze doar obligativitatea de a participa la 

STUDIU DE CAZ  
RENAC, Renewables Academy, Germania

Renac este un furnizor internațional de programe 
educaționale în domeniul energiei regenerabile, 
cu sediul în Berlin. Aceștia lucrează cu trei tipuri 

de beneficiari – industrie și organizații, universități cu 
programe de energie verde și persoane fizice, pentru 
a oferi programe de formare pe termen scurt (2-4 
săptămâni), termen mediu (2 ani) și termen lung (diplomă 
universitară, 3-5 ani). RENAC a identificat două grupuri 
țintă ca potențiali beneficiari ai cursurilor de formare, 
esențiali pentru susținerea tranziției energetice – 
angajați tehnici (tehnicieni, ingineri) și angajați non-
tehnici (agenți de vânzări, agent de asigurări, economiști, 
avocați). Pentru aceste categorii, furnizorul asigură 
diverse domenii de formare: politici/cadre legislative, 
dezvoltare de proiect, educație & training, licențiere, 
producție, inginerie & design, finanțare, construcție & 
instalație, operaționalizare & mentenanță. Etapele de 
realizare a programelor de formare RENAC sunt:

• Identificarea abilităților necesare în piața muncii 
din prezent și din viitor
• Evaluarea abilităților și competențelor persoanelor 
beneficiare ale programelor de recalificare 

• Identificarea decalajelor de abilități și cunoștințe 
și definirea nevoilor de formare
• Maparea și evaluarea sistemului de formare și a 
resurselor existente
• Analiza comparativă cu standarde internaționale și 
identificarea decalajelor între instituțiile responsabile 
• Dezvoltarea unui concept de activități de for- 
mare dedicate reducerii acestor decalaje
• Implementarea programului de formare 
• Realizarea unor proiecte pilot de formare 

DETALII SUPLIMENTARE: https://www.renac.de

https://www.renac.de/
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cursuri de formare profesională, ci și aspecte calitative 
ale acestora – necesitatea de a fi adaptate la nivelul de 
calificare al beneficiarului, la profilul pieței muncii de la 
nivel local și regional și corelat cu un nou potențial loc 
de muncă.

2C 
TRANZIȚIE JUSTĂ PENTRU GRUPURILE 
VULNERABILE 

Luând în considerare caracterul mono-industrial 
al acestor regiuni, dominate de industrii ce 
angajează preponderent forță de muncă de sex 

masculin, dar și depopularea și declinul demografic 
ce caracterizează toate cele 6 județe, sunt necesare 
măsuri de încurajare a participării femeilor și 
grupurilor vulnerabile pe piața muncii. Conform 
datelor INS pentru anul 2021, media ratei de ocupare 
a resursei de muncă de sex feminin în cele 6 județe 
beneficiare ale FTJ este de aprox. 52%, cu 10 puncte 
procentuale mai mică decât cea a resursei de muncă 
de sex masculin, cu diferențe cuprinse între 5pp, în 
județul Gorj, și 16pp în județul Prahova. Comparativ, 
rata de ocupare a femeilor din Regiunea București-
Ilfov este de 86.3%. În acest sens, e recomandată 
implementarea unor măsuri de outreach către aceste 
categorii de populație, precum și a unor programe 
speciale de incluziune socială și formare, având în 
vedere că acestea nu pot beneficia direct de fonduri 
din POTJ. Aceste măsuri pot include:

• Crearea de structuri consultative permanente cu 
reprezentanții acestor grupuri

• Susținere organizațiilor non-guvernamentale ce 
propun programe complexe de incluziune

• Înlăturarea obstacolelor fiscale ce descurajează 
munca în regim parțial

• Crearea de structuri de sprijin adiționale pentru 
îngrijirea copiilor, a populației vârstnice și a victimelor 
violenței domestice

• Permiterea accesului la programe de formare 
a persoanelor fără calificare sau cu nivel scăzut de 
educație

• Creare de centre multifuncționale zonale de 
tranziție (one-stop shop) pentru a sprijini cu servicii 
de bază persoanele disponibilizate și familiile acestora, 
personalul din industriile conexe, persoanele aparținând 
unui grup vulnerabil sau în căutarea unui loc de muncă.

3 
 
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI INDUSTRIAL

»PATRIMONIUL INDUSTRIAL  
CA OPORTUNITATE

Valorificarea patrimoniului industrial oferă 
regiunilor în tranziție oportunitatea de a-și 
conserva identitate și a-și promova valorile, 

creând în același timp un mediu propice pentru 

inovația și creativitatea ce stau la baza industriilor 
viitorului. Astfel, asumarea responsabilității de către 
autoritățile locale pentru bunurile industriale aflate pe 
teritoriul fiecărui județ stă la baza demarării oricărui 
proiect de exploatare a valorii economice, sociale 
și culturale a siturilor industriale. Pentru a asigura o 
gestiune eficientă a patrimoniului industrial, este 
recomandată crearea unui task-force la nivelul fiecărui 
județ, format din autorități publice, sector privat, 
mediu universitar și societate civilă ce vor colabora 
în dezvoltarea, implementarea și monitorizarea unui 
plan de regenerare urbană dezvoltat în jurul unui sit de 
patrimoniu industrial.

»PENTRU A AVANSA VALORIFICAREA 
SITURILOR INDUSTRIALE ESTE NECESARĂ 

DEFINITIVAREA CADRULUI LEGISLATIV  
CU PRIVIRE LA TRANSMITEREA ACTIVELOR 
PATRIMONIALE DEȚINUTE DE CĂTRE 
SOCIETĂȚILE COMERCIALE CU CAPITAL DE STAT

Pentru a maximiza potențialul de reconversie al 
siturilor industriale este necesară finalizarea 
modificării cadrului legislativ în vigoare cu 

privire la transmiterea terenurilor şi a altor active 
patrimoniale aflate în patrimoniul regiilor autonome 
şi al societăţilor comerciale cu capital integral sau 
majoritar de stat. Transmiterea acestor active către 
autoritățile locale, condiționată în mod echitabil de 
aspecte ce țin de evaluarea, mentenanța și utilizarea 
lor în proiecte cu finanțare externă, este esențială 
pentru reintroducerea lor în circuitul economic ca 

STUDIU DE CAZ  
Intervenția MKBT din Reșita, România

RMKBT: Make Better este o organizație-hibrid, 
care are deopotrivă statut de ONG și firmă 
de consultanță, ce activează în domeniul 

dezvoltării și regenerării urbane în România. Prin 
proiectul Make Better Reșița, MKBT a demarat un 
proces de planificare pentru regenerare urbană, în 
strâns parteneriat cu Primăria Municipiului Reșița și 
societatea civilă locală. Proiectul a urmărit valorificarea 
activelor locale ale orașului, constând într-o mai bună 
evidență și gestiune a fondului construit disponibil și a 
terenurilor disponibile, creșterea atractivității orașului 
și combaterea segregării urbane, creșterea capacității 
primăriei de a atrage investitori și de a dezvolta 
mediul de afaceri local. Ca rezultat, s-a realizat 
inventarul siturilor industriale, analiza pieței imobiliare 
și a nevoilor de noi funcții, lansarea unei campanii 
de atragere a investițiilor, constituirea GAL Reșița, 
strategia de dezvoltare urbană pentru atragerea de 
fonduri europene, dar și deschiderea procesului către 
participare comunitară.
DETALII SUPLIMENTARE: https://mkbt.ro/portfolio/
exemplul-resita-incredere-in-regenerarea-orasului/ 
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resursă pentru proiecte de investiții productive sau 
ecologizare și reconversie funcțională. Acest aspect 
este cu atât mai important cu cât, în majoritatea 
cazurilor date în județele vizate, operatorul ce 
a derulat activitatea poluantă nu poate asigura 
investițiile necesare ecologizării. 

»PROIECTELE DE RECONVERSIE 
FUNCȚIONALĂ DE SPAȚIU TREBUIE 

ANCORATE ÎN REALITATEA LOCALĂ

Fostele situri industriale pot reprezenta o ancoră 
pentru dezvoltare regională, însă reconversiile 
funcționale de spațiu nu au același potențial în 

toate regiunile, viabilitatea lor depinzând de factori 
precum dinamismul și potențialul de creștere al 
economiei local, mărimea populației și a tranzitului 
de turiști. Valorificarea patrimoniului industrial prin 
crearea unui muzeu, a unei săli de concert sau de 
congrese, al unui parc industrial sau accelerator de 
afaceri verzi poate pune în mișcare un cerc virtuos 
de creștere economică, crescând valoarea pieței 
imobiliare din apropiere, generând mai mult venit 
la bugetul local și atrăgând mai mulți investitori. 
Pentru a maximiza oportunitățile oferite de 
patrimoniul industrial este important ca accentul 
să fie pus pe mixitate funcțională, iar strategiile de 
regenerare să urmeze logica specializării inteligente, 
în funcție de profilul socio-economic al fiecărei 
regiuni și potențialul de dezvoltare al unor industrii 
alternative. 

4 
 
 NOI TEHNOLOGII 

»TEHNOLOGIILE NOI NU ÎNSEAMNĂ NUMAI 
MEGA PROIECTE

Diversificarea economică locală în cele 6 județe 
afectate poate fi un subiect intimidant date fiind 
gradul redus de intensitate tehnologică și în 

cunoaștere a întreprinderilor existente în prezent la nivel 
local și gradul redus de performanță al ecosistemelor 
locale de cercetare-dezvoltare. Actorii riscă să 
rămână blocați în ambiția mega proiectelor (ex: super 
fabrica Tesla), proiecte extrem de cronofage și a căror 
implementare depășește cu mult puterea comunității 
locale de relaționare cu factorii relevanți. Invitații 
prezenți la evenimentul dedicat acestui subiect din cadrul 
programului au exemplificat ideea de dezvoltare de noi 
tehnologii la scară mai mică (ex: producția de hidrogen la 
nivel comunitar pentru folosire în transportul în comun, 
fabrici de componente pentru panouri fotovoltaice, etc.), 
astfel încât genul acesta de investiții să fie fezabile.  

»DECÂT CURRICULĂ NOUĂ PENTRU 
CICLURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT COMPLETE, 

NOILE TEHNOLOGII AR BENEFICIA MAI 
DEGRABĂ DE INVESTIȚII ÎN CENTRE DE 
CERCETARE-DEZVOLTARE

Fără îndoială, reforma curriculară este necesară 
la nivel universitar în toate județele afectate de 
tranziție. Actorii sunt interesați de crearea unor 

specializări universitare extrem de precise, precum 
programe de licență în domeniul bateriilor sau energiei 
regenerabile. Totuși, înființarea, acreditarea și popularea 
unui astfel de program atât cu cadre didactice calificate, 
cât și cu studenți, sunt procese de foarte lungă durată, 
iar schimbările sociale și pe piața muncii au un dinamism 
nemaiîntâlnit. Întreprinderile cu capital străin sau 
autohton, interesate de dezvoltarea noilor tehnologii 
în județele afectate au de obicei inclusiv capacitatea 
calificării specialiștilor la locul de muncă, fără a se 
impune înființarea unor noi programe de licență sau 
master. În schimb, cercetarea-dezvoltarea aplicate, în 
strânsă legătură cu industria din regiunile afectate, pot 
fi dezvoltate mai rapid. Astfel, se recomandă înființarea 
de centre de cercetare-dezvoltare, prin parteneriate 
între universitățile locale, centre de cercetare din afara 
României și mediul de afaceri local sau interesat în a 
se localiza în regiunile afectate, pornind inclusiv de la 
domeniile de specializare inteligentă vizate de regiune.

»PARCURILE INDUSTRIALE SUNT O ȘANSĂ 
PENTRU DIVERSIFICARE ECONOMICĂ 

DACĂ SUNT DEZVOLTATE CORECT

În cele 6 județe afectate există povești de succes în 
ceea ce înseamnă parcuri industriale, dar și eșecuri 
răsunătoare. Înființarea de noi parcuri industriale 

trebuie făcută în contextul unor analize prospective 

STUDIU DE CAZ  
Transit_LAB, Limburg, Belgia

Transit Lab este o cooperativă socială ce 
acționează în domeniile tehnologiilor de 
tranziție și a proceselor de reconversie urbană 

din fostele zone miniere din Belgia. Început în urmă 
cu 30 de ani, procesul de închidere și reconversie 
a siturilor industriale din regiunea Limburg a fost 
demarat printr-un dialog la firul ierbii inițiat de 
autoritățile locale. Blocat inițial de lipsa de implicare a 
autorităților naționale, procesul a fost amânat pentru 
aproape un deceniu. Acesta s-a concretizat până la 
urmă printr-un proces participativ într-un masterplan 
de regenerare a regiunii în jurul celor 7 mine cărora li 
s-a atribuit protecție legală ca patrimoniu industrial 
și câte o funcționalitate diferită, în directă corelare 
cu profilul fiecărei UAT și având ca obiectiv explicit 
dezvoltarea durabilă. Astfel, mai mult de 60 de clădiri 
au intrat în regim de patrimoniu, cu diferite funcții: 
zona Waterschei a devenit hub de energie și R&D, 
Houthalen a devenit incubator de afaceri clean-
tech, Zwartberg este centru de artă și cercetare în 
biodiversitate, iar Beringen sit pentru turism, muzeu 
și spații de petrecere a timpului liber.  
DETALII SUPLIMENTARE: https://transitlab.be
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de piață extrem de bine întemeiate. Actorii locali au 
împărtășit ideea creării de parcuri industriale care 
să sprijine dezvoltarea lanțurilor de valoare dintr-o 
anumită industrie aleasă la nivel județean pentru 
specializare. Totodată, este resimțită nevoia unor 
parcuri industriale centrate în jurul economiei circulare.

Având în vedere iminenta trecere de la lungul 
parcurs de planificare a tranziției juste în 
România la implementarea programului ope- 

rațional dedicat acestui subiect, acest Policy Brief vine 
cu recomandări transversale și tematice pentru a face 
din tranziția energetică justă un succes în regiunile 
afectate. În urma atelierelor de lucru și conferințelor 
pe acest subiect organizate online, în format hibrid, 
dar și fizic, de-a lungul anului 2022, la care ne-am 
bucurat de participarea a peste 200 de actori, am 

desprins concluzii și recomandări pe care le înaintăm 
în acest document factorilor de decizie. Bazăm aceste 
concluzii și pe bunele practici furnizate de invitați de 
referință din alte regiuni afectate de tranziție, care au 
fost prezenți la evenimentele din cadrul proiectului. Ele 
țin în primul rând de necesitatea creării și menținerii 
unui sistem deschis, participativ, transparent și 
inclusiv, cu accent pe includerea grupurilor sub-
reprezentate, în întregul proces de cheltuire a 
fondurilor dedicate tranziției. Subliniem de asemenea 
importanța finanțării unor proiecte inovatoare ca 
format și tematică, integrate, alături de măsuri pentru 
dezvoltarea unui ecosistem antreprenorial puternic 
în teritoriile afectate, asigurarea consultanței și 
asistenței tehnice de specialitate, precum și pentru 
ancorarea programelor de calificare și recalificare a 
lucrătorilor în realitățile pieței muncii locale. Succesul 
tranziției juste în România va depinde, într-o bună 
măsură, de capacitatea autărităților centrale și locale 
de a susține un proces permanent de angajare a 
factorilor interesați.

CONCLUZII



AUTORI

CORINA MURAFA are peste 10 ani de experiență 
în politici publice în domeniul climei, energiei și 
sustenabilității, lucrând pentru Banca Mondială, 
Comisia Europeană, Frankfurt School of Management, 
OMV Petrom, Deloitte, guverne naționale și think 
tank-uri. Este totodată membră în Plenul Consiliului 
Economic și Social al României, reprezentând în plen 
organizațiile non-guvernamentale de profil, și Expert 
Afiliat al Centrului pentru Studiul Democrației, unde 
își concentrează eforturile pe teme ce țin de sărăcie 
energetică și tranziție energetică justă. Este de 
asemenea cadru didactic asociat în cadrul Facultății 
de Administrare a Afacerilor în Limbi Străine din 
cadrul Academiei de Studii Economice din București, 
unde predă pe teme de antreprenoriat social și 
sustenabilitatea sectorului energetic. Deține un 
doctorat în instrumente financiare pentru investiții 
sustenabile în sectorul energetic obținut la ASE 
București și un Master în Politici Publice de la Hertie 
School of Governance, Berlin. A inaugurat și condus 
programul global Planetă și Climă al Ashoka, după ce, 
timp de patru ani, a fost co-fondatoarea și directoarea 
executivă în România a Ashoka – cea mai mare rețea 
globală dedicată antreprenorilor sociali. Corina scrie 
și susține frecvent prezentări publice și intervenții în 
presă pe teme de energie și sustenabilitate.

ELIZA BARNEA lucrează pe tema tranziției juste din 
2021, când a realizat o cercetare calitativă cu privire 
la guvernanța participativă în procesul de elaborare 
a Planului Teritorial privind Tranziția Justă din Județul 
Hunedoara, ca lucrare de disertație pentru diploma de 
master în Antropologie culturală și studii în dezvoltare 
din cadrul Universității KU Leuven, Belgia. Este de 
asemenea consultant pentru Banca Mondială, pe 
teme de incluziune socială și tranziție verde. Cu o 
experiență profesională și academică trans-sectorială, 
a lucrat în trecut pentru Ministerul Afacerilor 
Externe din România în implementarea unui proiect 
interguvernamental între România și Franța, precum 
și pentru diverse organizații non-guvernamentale din 
țară și străinătate. 
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