
 
 

 

 

 

Aprob, 

Vasilica-Viorica DĂNCILĂ 

Prim-ministru 
 
 
 
 

MEMORANDUM 

 

 

De la: Rovana PLUMB, ministrul fondurilor europene 

Avizat: Paul STĂNESCU, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice 

 Graţiela Leocadia GAVRILESCU, viceprim-ministru, ministrul mediului 

 Eugen Orlando TEODOROVICI, ministrul finanţelor publice 

 Anton ANTON, ministrul energiei 

 Dănuț ANDRUȘCĂ, ministrul economiei 

 Ştefan-Radu OPREA, ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi 
antreprenoriat 

 Lia-Olguța VASILESCU, ministrul muncii și justiției sociale 

 

 

Tema: Aprobarea Planului de măsuri pentru implementarea Inițiativei privind 
regiunile carbonifere în tranziție pentru Valea Jiului 

 

Context 

Pentru a susține diversificarea economică și tranziția tehnologică a regiunilor carbonifere, 
Comisia Europeană a lansat în 11 decembrie 2017 ”Platforma pentru regiunile carbonifere 
în tranziție”, una dintre principalele măsuri ale pachetului "Energie curată pentru toţi 
europenii".  

Platforma facilitează dezvoltarea de proiecte și strategii pe termen lung în regiunile 
carbonifere, în scopul lansării procesului de tranziție și ca răspuns la dificultățile sociale   
și de mediu. Ea este concepută pentru a stimula tranziția către energia curată, acordând 



 
 

mai multă atenție echității sociale, transformărilor structurale, noilor competențe și 
finanțării pentru economia reală. 

România a aderat la această platformă la începutul anului 2018 și,  în acest fel,  Valea 
Jiului va fi prima zonă din România care va beneficia de sprijinul acestei iniţiative, prin 
proiecte care vizează diversificarea economică, îmbunătăţirea calităţii aerului şi a 
tehnologiilor care vor contribui la decarbonizarea economiei. 

Ministerul Fondurilor Europene și-a asumat rolul de coordonator al Inițiativei pentru 
regiunea Valea Jiului și a întreprins o serie de demersuri în acest sens. Astfel, a fost 
organizată o reuniune cu autoritățile locale și cu reprezentanții Autorităților de 
Management pentru identificarea unor proiecte concrete de dezvoltare a regiunii pe care 
au fost prezentate la reuniunea Platformei din 12 iulie (propuneri în domeniul 
infrastructurii de transport, eficienței energetice, turismului, dezvoltării industriale, 
dezvoltării locale și din domeniul social). 

Având în vedere sfera extinsă de teme de interes pentru dezvoltarea economică și socială 
a regiunii Valea Jiului, este necesar efortul conjugat al mai multor ministere de linie, 
respectiv Ministerul Economiei (MEc), Ministerul pentru Mediul de Afaceri Comerţ şi 
Antreprenoriat (MMACA), Ministerul Energiei (ME), Ministerul Mediului (MM), Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice  (MDRAP), Ministerul Finanțelor Publice  
(MFP) și Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS).    

 

Propunere 

În vederea asigurării unui cadru coerent și eficient de implementare a acestei Inițiative în 
Valea Jiului, propunem adoptarea unui plan de acțiuni pentru stabilirea unor măsuri și 
termene asumate la nivelul autorităților publice centrale, prezentat în anexă. 

 

  



 
 

 

Anexă 

Plan de măsuri 

 

 

 Măsură 

 

Responsabili 

 

Termen 

 

1.  Realizarea de parteneriate cu statele membre cu 
experiență în implementarea acestei inițiative, prin 
accesarea instrumentului PEER2PEER (ateliere de 
lucru la nivel local, vizite de studiu) 

 

MFE  
Trim. IV 
2018 

2.  Realizarea unei analize a situației din Valea Jiului cu 
reprezentanți ai autorităților locale pentru 
identificarea de măsuri pe termen scurt care pot fi 
luate pentru îmbunătățirea situației economice și 
sociale din Valea Jiului 

 

MFE 

Ministere de linie (MFP; 
MDRAP; MM; MEc, ME; 
MMACA;, MMJS) 

Autorități locale 

Decembrie 

2018 

3.  

Realizarea unei consultări publice pentru crearea 
cadrului partenerial cu societatea civilă și 
identificarea unor soluții de revigorare a Văii Jiului 

MFE 

Ministere de linie (MFP; 
MDRAP; MM; MEc, ME; 
MMACA;, MMJS) 

Autorități locale, 

 ONG-uri  

 

Noiembrie  
2018 

4.  Constituirea unui Grup de Lucru la nivel tehnic, cu 
reprezentanți ai ministerelor de linie, pentru 
analizarea propunerilor de revigorare a zonei și 
monitorizarea implementării acestora 

 

MFE 

Ministere de linie (MFP; 
MDRAP; MM; MEc, ME; 
MMACA;, MMJS) 

Octombrie 
2018 

5.  Constituirea unui Comitet Director, la nivel de 
Secretar de Stat din ministerele de linie, pentru 
adoptarea deciziilor pentru implementarea   
Inițiativei 

 

MFE 
Trim. IV 
2018 

6.  

Organizarea de reuniuni periodice ale Grupului de 
Lucru la nivel tehnic pentru susținerea deciziilor 
Comitetului Director 

MFE 

Ministere de linie (MFP; 
MDRAP; MM; MEc, ME; 
MMACA;, MMJS) 

 

Lunar 

7.  Identificarea de proiecte concrete dedicate Văii  
Jiului și a surselor de finanțare  

Autorități  de 
Management  

Ministere de linie (MFP; 
MDRAP; MM; MEc, ME; 
MMACA;, MMJS)  

 

Trim. IV 
2018 



 
 

 Măsură 

 

Responsabili 

 

Termen 

 

8.  Consultarea Punctelor Naționale de Contact pentru 
programele și inițiativele comunitare, precum și alte 
mecanisme de finanțare, în vederea identificării 
eligibilității finanțării unor intervenții dedicate Văii 
Jiului 

 

MFE 
Trim. IV 
2018 

9.  Participarea la reuniunile Inițiativei privind regiunile 
carbonifere în tranziție pentru Valea Jiului și 
utilizarea experienței altor țări în rezolvarea 
problemelor  

MFE Permanent 

10.  Solicitare de sprijin din partea Comisiei Europene  
prin Programul de Sprijin pentru Reforme Structurale 
(SRSP) pentru elaborarea unei strategii de dezvoltare 
socio-economică a Văii Jiului și definirea unui sistem 
de guvernanță 

 

MFE 
Octombrie 
2018 

11.  Implementarea proiectului  finanțat prin SRSP pentru 
elaborarea unei strategii de dezvoltare socio-
economică a Văii Jiului  

MFE 2019 

12.  Utilizarea rezultatelor Strategiei de dezvoltare   
socio-economică a Văii Jiului pentru definirea 
intervențiilor dedicate Văii Jiului în perioada de 
programare 2021-2027, eventual prin înființarea unei 
zone de tip ITI (Investiții Teritoriale Integrate) 

MFE 2020 

 


