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Scopul consultării publice 
 
În atenția părților interesate de proiectul Strategiei pentru tranziția de la cărbune a Văii Jiului 
 
Echipa de proiect a companiei PricewaterhouseCoopers (PwC), care a fost contractată de Comisia Europeană – 
Structural Reform Support Service (în prezent DG-REFORM) in luna octombrie 2019 pentru realizarea Strategiei 
de Dezvoltare Socială, Economică și de Mediu a Văii Jiului, se află în etapa elaborării acestui document, 
reprezentând principal livrabil în proiectul menționat. O primă versiune a Strategiei (draft – document în lucru) va fi 
prezentată Ministerului Fondurilor Europene (beneficiarul principal al proiectului) și DG-REFORM până la data de 4 
mai a.c., varianta finală urmând să fie definitivată până la data de 30 septembrie a.c.. Aceasta se va realiza în baza 
consultărilor publice, prin integrarea contribuției directe a tuturor părților interesate (”stakeholderi”) atât în actuala 
etapa, cât și în cele viitoare, pentru elaborarea următoarelor livrabile (Structură de guvernanță, Plan de acțiuni și 
set de 10 proiecte cu propunere de implementare în Valea Jiului începând din anul 2021). 
 
Având în vederea starea de urgență instituită în România din data de 16 martie a.c. și măsurile aferente adoptate 
de autoritățile statului în contextul evoluțiilor legate de pandemia COVID-19, PwC a procedat la reconsiderarea și 
modificarea planului de activități pentru adaptarea la condițiile de izolare socială și lucru la distanță. În consecință, 
activitățile de consultare a tuturor părților interesate în acest proiect, ce ar fi trebuit să se desfășoare prin 
organizarea de ateliere de lucru, focus grupuri și alte formate de consultare publică în locații din Valea Jiului, vor fi 
transpuse în activități derulate în sistem on-line prin elaborarea unor documente de conținut și chestionare ce 
urmează să fie postate pe website-ul Ministerul Fondurilor Europene sau trimise direct de echipa PwC către toate 
categoriile de stakeholderi, precum și prin organizarea de teleconferințe (audio/video) cu mai multe categorii de 
părți interesate și/sau interviuri telefonice.  
 
Lansăm această etapă de consultare publică cu prezentarea a 3 opțiuni de viziune pentru Valea Jiului, pe care 
vi le aducem în atenție cu rugămintea de a o selecta pe cea pe care o considerați cea mai potrivită/fezabilă pentru 
viitorul regiunii și de a ne transmite comentarii/recomandări ce vor face obiectul evaluării noastre pentru pașii 
următori în proiect. Referitor la cele 3 propuneri de viziune, dorim să facem următoarele precizări: 
 

• Opțiunile au fost concepute considerând trei dintre segmentele importante aduse în atenție de 
stakeholderii din Valea Jiului în cadrul consultărilor derulate în contextul elaborării Analizei privind 
dificultățile și oportunitățile regiunii, evaluate prin prisma potențialului de dezvoltare existent și a 
nevoilor sociale și economice din regiune.  

• Opțiunile au fost gândite în corelare cu programe și strategii europene relevante pentru acest proiect și 
cu surse de finanțare disponibile, ce permit alocări pentru dezvoltarea de proiecte în respectivele 
domenii. Este important ca Strategia Văii Jiului să fie construită pe piloni care să securizeze finanțarea 
necesară și să fie aliniată la direcțiile europene de dezvoltare. 

• Aceste viziuni NU reflectă o abordare exhaustivă și nici nu sunt de natură a limita domeniile vizate 
pentru acțiunile ce urmează a fi propuse în scopul dezvoltării regiunii Văii Jiului (de exemplu, preferința 
dumneavoastră pentru opțiunea 3 nu va rezulta în construirea Strategiei exclusiv în jurul domeniului 
turismului). Vă invităm să ne sugerați și alte opțiuni de viziune, dacă apreciați necesar, cu argumentația 
aferentă. 

• În funcție de opțiunea de viziune ce va reieși ca fiind predominant preferată/acceptată de părțile 
interesate în acest proiect, vom iniția demersurile pentru definirea, în consultare cu stakeholderii, 
principalilor piloni de dezvoltare a regiunii Văii Jiului – domenii concrete care să permită dezvoltarea și 
implementarea unor proiecte realiste și fezabile – în jurul cărora vor fi elaborate Planul de acțiuni concrete 
și propunerile de proiecte acoperind domenii diverse. 

 
Așteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră la această consultare până luni, 6 aprilie a.c., adresându-vă 
rugămintea să ne transmiteți: 

• opțiunea pentru una dintre cele trei viziuni 

• argumentele în sprijinul acesteia (dacă doriți, și argumente împotriva celorlalte viziuni) 

• recomandări în raport cu aceasta sau cu privire la altă posibilă viziune 

• un scurt paragraf care să reflecte cum ați dori să arate Valea Jiului în următorii 5-10 ani (concret, din 
perspectiva nevoilor actuale). 
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Vă rugăm să transmiteți răspunsurile la următoarele adrese:  
 
alexandru.enea@pwc.com 
samira.serbanescu@pwc.com 
gabriel.simion@pwc.com 
 
Din considerente obiective legate de respectarea calendarului proiectului și de necesitatea de a compensa unele 
neajunsuri generate de comunicarea la distanță, contăm pe sprijinul dumneavoastră pentru a ne răspunde cu 
operativitate, până la termenul precizat. 
  
Vă mulțumim pentru colaborare! 
 
Echipa PwC 
 

  

mailto:alexandru.enea@pwc.com
mailto:samira.serbanescu@pwc.com
mailto:gabriel.simion@pwc.com
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Opțiuni pentru viziune 
 

Viziune 1: Valea Jiului -  Generator de inovație în sectorul energetic românesc  

 
 

Dorința comună a părților implicate 

 

Având în vedere contextul actual al tranziției energetice, dar și nevoia de siguranță și continuitate în alimentarea cu 
energie a Sistemului Energetic Național, inovația în domeniul energetic ce va fi urmărită de Valea Jiului se referă în 
special la infrastructura fizică, respectiv la componente energetice.  
 
De la cercetarea tehnologiilor de stocare energetică, până la producerea de cutii de viteze pentru diverse tipuri de 
turbine, Valea Jiului își va continua parcursul energetic și se va adapta noilor cerințe ale pieței. Această viziune 
este susținută atât de parți implicate local, precum administrațiile publice, mediul academic și foști mineri, cât și de 
autorități guvernamentale centrale, Asociația Română a Energiei Eoliene (RWEA) și operatori de distribuție a 
energiei electrice. Cu toate acestea, indicatorul “Dorința comună a părților implicate” are o valoare modestă de 5 
puncte din 10, din cauza faptului că viziunea nu satisface dorințele tuturor părților implicate, în special a operatorilor 
din zona de turism.  
 

Avantajul competitiv 
 
Activitatea Văii Jiului în sectorul energetic durează de peste 150 de ani, timp în care exploatarea resurselor de 
huilă a reprezentat motorul creșterii economice a zonei. Tot aici au funcționat la putere nominală termocentralele 
Mintia și Paroșeni1 (1.285 MW instalați, respectiv 300 MW instalați). Deoarece exploatarea huilei se va încheia 
până în anul 2030, cele două termocentrale pot continua să funcționeze doar dacă vor fi realizate investiții pentru 
convertirea pe gaz a acestora. 
 
Primul avantaj competitiv al Văii Jiului este existența în Petroșani a Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare 
pentru Securitate Minieră și Protecţie Antiexplozivă (INCD – INSEMEX Petroșani). Misiunea INSEMEX include 
realizarea de cercetări fundamentale şi aplicate, dezvoltarea tehnologică, precum și evaluarea şi prevenirea 
riscurilor în activităţile cu pericol exploziv şi toxic.  
 
“INSEMEX este un centru de cercetare-dezvoltare care a evoluat foarte frumos și cu care Universitatea 
colaborează foarte bine.” Prof. univ. dr. ing. Irimie Sabina 

                                                             
1 Momentan niciuna dintre cele două nu mai funcționează la putere nominală din cauza lipsei combustibilului și a 
necompetitivității 
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Faptul că Petroșani este singurul oraș din România ce nu este reședință de județ, dar care are o Universitate, este 
un mare avantaj din perspectiva generării de inovație în sectorul energetic. Universitatea din Petroșani și INSEMEX 
sunt complementare și pot lucra împreună la crearea unor sinergii cu alte centre de cercetare, atât naționale – 
precum ICSI Râmnicu Vâlcea –, cât și internaționale. 
 
Un al treilea avantaj competitiv pe care îl are Valea Jiului în acest sector este forța de muncă experimentată, 
pregătită să fie implicată în tranziția energetică europeană: electricieni, electromecanici, mecanici,  ingineri. 
Indicatorul “avantajul competitiv” are valoarea de doar 5 puncte din 10 deoarece este nevoie de un efort comun 
susținut al tuturor părților implicate, în principal de la nivel local, pentru atragerea investitorilor și transformarea 
acestei viziuni în proiecte concrete. 
 

Alinierea cu Pactul Ecologic European 

 

Una dintre politicile agreate la nivel european prin Pact este “furnizarea de energie curată, sigură și la prețuri 
accesibile”. Astfel, sectorul de producție a energiei electrice ar trebui să se bazeze în mare măsură pe surse 
regenerabile, având ca pași subsecvenți eliminarea rapidă a cărbunelui și decarbonizarea gazelor.2 

Tranziția către neutralitatea climatică necesită, de asemenea, o infrastructură inteligentă. Cadrul de reglementare 
pentru infrastructura energetică, inclusiv Regulamentul TEN-E3 va fi revizuit și va încuraja implementarea unor 
tehnologii și a unor infrastructuri inovatoare, cum ar fi rețelele inteligente, rețelele de hidrogen sau captarea, 
stocarea și utilizarea dioxidului de carbon, stocarea energiei, permițând, totodată, integrarea sectorială. O parte 
dintre infrastructurile și facilitățile existente vor trebui modernizate pentru a se alinia scopului și rezilienței la 
schimbările climatice. 

Punând accentul pe experimentare și pe colaborarea intersectorială și interdisciplinară, agenda de cercetare și 
inovare a UE va adopta abordarea sistemică necesară pentru îndeplinirea obiectivelor Pactului ecologic. Programul 
Orizont Europa va implica și comunitățile locale în eforturile de construire a unui viitor mai durabil, în cadrul unor 
inițiative în care influența exercitată de dezvoltările societale se armonizează cu imperativul tehnologic. 

Această viziune se armonizează foarte bine cu obiectivele Planului Ecologic European, astfel încât acest indicator 
are valoarea maximă. 

 

Alinierea cu alte strategii ale Uniunii Europene 
 
În afara Pactulului Ecologic European, întreaga legislație a Uniunii Europene este concepută pentru a susține cât 
mai mult diminuarea emisiilor de CO2, creșterea eficienței energetice, precum și asigurarea continuității alimentării 
cu energie. 

Comunicarea din 2018 a Comisiei Europene către Parlamentul European intitulată „O planetă curată pentru toți” 
confirmă „angajamentul Uniunii Europene de a deschide calea în domeniul combaterii schimbărilor climatice la 
nivel mondial și de a prezenta o viziune care poate conduce la atingerea, până în 2050, a emisiilor nete de gaze cu 
efect de seră egale cu zero, printr-o tranziție echitabilă din punct de vedere social și în mod eficient din perspectiva 
costurilor”. 

Pe baza Strategiei „Comerț pentru toți” a Comisiei Europene, politica comercială a UE contribuie deja la 
dezvoltarea durabilă în UE și în țări terțe. Comerțul echitabil și întemeiat pe norme poate contribui la adoptarea la 
scară mondială a tehnologiilor favorabile climei, poate facilita tranziția energetică și poate ajuta la asigurarea 
aprovizionării cu materiile prime necesare, inclusiv cele utilizate în tehnologiile cu emisii scăzute de carbon. De 
asemenea, UE ar trebui să catalizeze în continuare actorii fără caracter statal, de exemplu prin intermediul 
Convenției globale a primarilor. 

Comisia Europeană va adopta în 2020 o Strategie pentru politica industrială a UE pentru a aborda dubla 
provocare a transformării ecologice și a celei digitale. Europa trebuie să valorifice potențialul transformării digitale, 
care este un factor esențial în atingerea obiectivelor Pactului ecologic. Alături de strategia industrială, un nou plan 
de acțiune privind economia circulară va contribui la modernizarea economiei UE și va valorifica oportunitățile 
oferite de economia circulară la nivel național și la nivel mondial. Un obiectiv-cheie al noului cadru de politică va fi 
stimularea dezvoltării de piețe-lider pentru produsele neutre din punctul de vedere al climei și pentru produsele 
circulare atât în UE, cât și dincolo de granițele sale.4 

                                                             
2 2019. Comisia Europeană, Pactul Ecologic European COM(2019) 640 final, p. 6 
3 2013. Regulamentul privind rețelele energetice transeuropene (Regulamentul TEN-E). 
4 2019. Comisia Europeană, Pactul Ecologic European COM(2019) 640 final, p. 8 
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De asemenea, Comisia Europeană va continua să pună în aplicare Planul strategic de acțiune privind bateriile 
și să sprijine Alianța europeană pentru baterii. În 2020, Comisia va propune acte legislative care să asigure un 
lanț valoric sigur, circular și durabil pentru toate bateriile, inclusiv pentru aprovizionarea pieței crescânde a 
vehiculelor electrice. Comisia va sprijini și alte inițiative care conduc la alianțe și la punerea în comun la scară largă 
a resurselor, de exemplu sub forma unor proiecte importante de interes european comun, în cadrul cărora un ajutor 
de stat bine direcționat, cu termene precise, poate contribui la crearea de noi lanțuri valorice inovatoare.5 

Tot în 2020, Comisia Europeană va adopta o Strategie pentru o mobilitate durabilă și inteligentă care va 
aborda provocarea reducerii cu 90 % a emisiilor generate de transporturi până în 2050. 

În primăvara anului 2020, Comisia va prezenta strategia intitulată „De la fermă la consumator” și va lansa o 
amplă dezbatere cu părțile interesate, care va viza toate etapele lanțului alimentar, deschizând astfel calea către 
elaborarea unei politici alimentare mai durabile. 

Pe de altă parte, pe baza Strategiei în domeniul biodiversității pentru 2030, Comisia Europeană va pregăti o 
nouă strategie a UE pentru păduri, care va viza întregul ciclu forestier și va promova numeroasele servicii oferite de 
păduri. 

O altă strategie care ar putea susține inovația în sectorul energetic este Strategia în domeniul substanțelor 
chimice, ce urmează a fi prezentată de Comisia Europeană în scopul garantării unui mediu înconjurător fără 
substanțe toxice. 

 

Alinierea cu strategiile naționale 

 

Strategia de dezvoltare a teritoriului, elaborată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
pentru perioada 2014 – 2020, recomandă “utilizarea turismului ca instrument de dezvoltare locală/teritorială în 
arealele care traversează o reconversie funcţională (bazinul minier al Jiului – a se urmări modelul bazinului Ruhr, 
fostele oraşe mono‐industriale etc.)”, precum şi în regiunile care nu dispun de alternative economice.6 

Conform PNIESC, activitățile de cercetare și inovare energetică vor trebui intensificate, “pasul fundamental fiind 
constituit de atragerea surselor de finanțare de tip Horizon pentru proiecte privind stocarea energiei în rețeaua 
electrică sau mobilitatea cu emisii reduse de carbon. Totodată, se va urmări participarea activă în cadrul Alianței 
Europene pentru Baterii. Pe termen scurt, statul Român va crea condițiile de reglementare pentru scalarea 
proiectelor existente pe plan local [...], realizate cu suportul operatorilor privați și includerea acestei teme în 
prioritățile strategice de cercetare-inovare”.7 

Tot în PNIESC, se pune un accent semnificativ pe stimularea investițiilor în dezvoltarea industriei producătoare de 
echipamente pentru SRE și electromobilitate.8 

Ministerul Cercetării și Inovării nu are la acest moment planificări pe termen lung, până în anul 2030, elaborarea 
Strategiei Naționale de Specializare Inteligentă pentru perioada de programare 2021 – 2027 fiind prevăzută 
pentru trimestrul al doilea al anului 2020. 

Strategia Națională pentru Dezvoltare Regională 2014 – 2020 menționează dezvoltarea infrastructurii specifice 
inovării și cercetării ca prim domeniu de intervenție pentru îmbunătățirea mediului economic. Este de așteptat ca și 
pentru următoarea perioadă de programare, inovarea și cercetarea să fie prioritare, oferind astfel continuitate 
strategiei 2014 – 2020 care specifică: “Inovarea trebuie să devină un element-cheie atât pentru sectorul public […], 
dar mai ales pentru sectorul privat […]”. 

 

 

 

 

 

  

                                                             
5 2019. Comisia Europeană, Pactul Ecologic European COM(2019) 640 final, p. 10 
6 2013. Strategia de dezvoltare a teritoriului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, p. 8 
7 2020. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, PNIESC 2021 – 2030, Propunere Ian. 2020, p.21 
8 2020. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, PNIESC 2021 – 2030, Propunere Ian. 2020, p.27 
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Viziune 2: Valea Jiului – Centru de reconversie profesională și specializare inteligentă din România 

Dorința comună a părților implicate 

 

În anul 1995 în Valea Jiului trăiau 115 mii de persoane apte de muncă, din care 70 de mii de persoane erau 
angajate. În anul 2018, chiar și sub efectul emigrării susținute începute la jumătatea anilor ’90, zona era locuită de 
100 de mii de persoane apte de muncă, dintre care doar 25 de mii aveau un loc de muncă stabil. În context, 
necesitatea diversificării economice este imperativ necesară, în special în condițiile în care un număr semnificativ 
de foști mineri își doresc să fie angrenați pe piața muncii.  

Reconversia profesională poate fi centrată pe meserii relativ apropiate mineritului din punct al complexității 
(mecanici, instalatori, lucrători în HORECA) , pe domenii complet diferite (precum IT) sau poate fi utilizată o 
abordare combinată a nivelelor de specializare inteligentă. 

“Sunt destui foști mineri interesați să lucreze la soare și la aer curat. Companiile membre RWEA au finalizat deja 

reconversia profesională a primilor doritori; aceștia asigură în prezent mentenanță turbinelor eoliene din Dobrogea.” 

Mihai Bălan – Policy Officer, Romanian Wind Energy Association (RWEA) 

RWEA este interesată să dezvolte un centru de reconversie profesională în Valea Jiului, Universitatea și școlile 
profesionale zonă sunt deschise la adaptarea curiculei de învățământ la noile cerințe ale pieței, administrațiile 
locale sunt deschise la perspectiva specializărilor inteligente în diverse arii economice, precum energie, turism și 
asistență socială, iar unii foști mineri doresc să învețe o nouă meserie. Cu toate acestea, schimbarea carierei va fi 
o provocare pentru mulți foști mineri, dar și pentru companiile ce îi vor angaja, pe fondul mândriei profesionale și a 
avantajelor financiare de care au beneficiat în perioada activității miniere. Rezistența relativ mare la schimbare și 
recalificare a acestora înscrie indicatorul “Dorința comună a părților implicate” la valoarea de 6 puncte din 10. 

 

Avantajul competitiv 
 
În anul 2019 aproximativ 100 de mii de persoane din Valea Jiului erau apte de muncă, însă doar 25 de mii erau 
angajate. Scăderea este semnificativă comparativ cu anul 1992, când dintr-o populație aptă de muncă de 112 mii 
de persoane, 69 de mii aveau un loc de muncă. 

Există, așadar, un număr semnificativ de potențiali beneficiari ai mijloacelor de specializare inteligentă de pe piața 
forței de muncă. Trebuie menționat și faptul că unul dintre obiectivele specifice ale INSEMEX pentru perioada 2019 
– 2022 este “Susţinerea procesului de specializare inteligentă prin concentrarea resurselor în domenii de cercetare 
şi inovare cu relevanţă economică şi cu potenţial de C&D demonstrate.”9 

Specializarea inteligentă este o abordare caracterizată prin identificarea zonelor strategice de intervenție, în baza 
analizei punctelor tari și potențialului economiei, cât și printr-un un proces de descoperire antreprenorială, cu 

                                                             
9 INSEMEX, Strategie și plan de dezvoltare 2019 – 2022, https://www.insemex.ro/strategie-si-plan-de-dezvoltare-2019-2022/  

https://www.insemex.ro/strategie-si-plan-de-dezvoltare-2019-2022/
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implicarea largă a părților interesate. Aceasta este orientată spre exterior și cuprinde o viziune largă a inovației, 
inclusiv, dar fără a se limita la abordări bazate pe tehnologie, susținute de mecanisme eficiente de monitorizare.10 
Domeniile de specializare inteligentă pentru ciclul strategic 2014-2020, identificate în Strategia Națională de 
Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020 sunt: 1) bioeconomia, 2) tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, 
spaţiu și securitate, 3) energie, mediu și schimbări climatice, dar și 4) eco-nano-tehnologii și materiale avansate. 
Având în vedere aceste aspecte, indicatorul “avantajul competitiv” obține 6 puncte din 10, deoarece e necesară 
dezvoltarea susținută a mediului de afaceri în direcția acordării de servicii de recalificare profesională inteligentă. 

Alinierea cu Pactul Ecologic European 
 
Comisia Europeană a depus eforturi pentru a oferi statelor membre noi resurse financiare pentru asigurarea 
sustenabilității scolilor și activităților școlare. De asemenea, Comisia a consolidat colaborarea cu Banca Europeană 
de Investiții și a creat legături mai strânse între fondurile structurale și noile instrumente financiare cu scopul de a 
mobiliza, în 2020, investiții în valoare de 3 miliarde EUR în infrastructura școlară.  
 
Conform Pactului, sunt necesare recalificarea și perfecționarea in mod pro-activ pentru a valorifica beneficiile 
tranziției ecologice. Un rol important al Fondului social european Plus, aflat în stadiu de propunere, va fi sprijinirea 
forței de muncă din Europa pentru dobândirea competențelor necesare în vederea tranziției de la sectoarele în 
declin către cele în creștere și pentru adaptarea la noile procese. Agenda pentru competențe și garanția pentru 
tineret vor fi actualizate pentru a spori capacitatea de inserție profesională în cadrul economiei verzi.11 Având în 
vedere prioritizarea educației și formării profesionale în Pactul Ecologic European,și în perspectiva activării în 
viitorul apropiat a Fondului Social European Plus, prezentul indicator are valoarea de 8 puncte din 10. 
 
Alinierea cu alte strategii ale Uniunii Europene 
 
Strategia europeană privind ocuparea forței de muncă a fost introdusă în anul 1997, când statele membre UE au 
hotărât stabilirea unui set comun de obiective pentru politica de ocupare a forței de muncă.  Aceasta are 
ca principal scop crearea de locuri de muncă mai bune și într-un număr mai mare în toate statele Uniunii. 
În prezent, Strategia face parte integrantă din Strategia pentru creștere economică Europa 2020 și este 
implementată prin intermediul semestrului european, un proces anual care promovează o coordonare strânsă a 
politicilor între guvernele naționale și instituțiile UE. 
Implementarea Strategiei, sprijinită de activitatea Comitetului pentru ocuparea forței de muncă, implică următoarele 
patru etape din cadrul semestrului european: 

• Orientările privind ocuparea forței de muncă - priorități și obiective comune pentru politicile în domeniu. 
Sunt propuse de Comisie, aprobate de guvernele naționale și adoptate de Consiliul UE. 

• Raportul comun privind ocuparea forței de muncă - se bazează pe a) evaluarea situației de pe piața 
europeană a muncii, b) punerea în aplicare a orientărilor în materie de ocupare a forței de muncă și c) 
evaluarea tabloului de bord al principalilor indicatori sociali și de ocupare a forței de muncă. Este publicat 
de Comisie şi adoptat de Consiliul UE. 

• Programele naționale de reformă - transmise de guvernele naționale, analizate de către Comisie pentru a 
garanta că sunt compatibile cu obiectivele Strategiei Europa 2020.  

• Pe baza evaluării progr. de reformă, Comisia publică o serie de rapoarte de țară, în care sunt analizate 
problemele și politicile economice ale statelor membre, după care transmite recomandările de țară.12 

 
 
Alinierea cu strategiile naționale 
 
Elaborarea Strategiei Naţionale privind Ocuparea Forţei de Muncă pentru perioada 2017-2021 a fost  determinată 
de necesitatea echilibrării pieţei muncii prin creşterea nivelului ocupării şi a calităţii acesteia, de sporirea 
competitivităţii și creșterea nivelului de angajare a forței de muncă, precum și de creșterea gradului de incluziune 
pe piaţa muncii, în special a grupurilor social-vulnerabile. Conform Strategiei, obiectivul este creșterea nivelului 
de ocupare formală bazată pe competitivitatea economică, competențe și calificări adecvate, în condiții de 
dezvoltare durabilă și incluzivă. 
 
Pe de altă parte, potrivit PNIESC, „la inițiativa mediului privat, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 
va susține proiectul pentru centrul de reconversie profesională / training în Valea Jiului. Acesta are ca obiectiv 
realocarea, recalificarea și îmbunătățirea competențelor lucrătorilor, educația, inițiativele legate de căutarea unui 

                                                             
10  https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/what-is-smart-specialisation- 
11 2019. Comisia Europeană, Pactul Ecologic European COM(2019) 640 final, p. 22 
12 Sursa textului: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=ro 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester_ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=115&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&intPageId=3427
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_268_R_0005
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17224&langId=en
http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm#map
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/what-is-smart-specialisation-
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=ro
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loc de muncă și start-up-urile, în dialog cu partenerii sociali. Se va avea în vedere posibilitatea de reconversie 
inclusiv către sectoare de activitate unde există un deficit masiv al forței de muncă, precum construcții sau 
infrastructură feroviară și rutieră. Se va urmări obținerea finanțării prin Fondul de Modernizare din cadrul 
Mecanismului ETS, Faza 4 (2021 – 2030).  
 
De asemenea, la începutul anului 2020, Ministerul Fondurilor Europene a lansat Programul Operațional Capital 
Uman, cu un buget de 2 mil. EUR, ce vizează îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea 
gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului. Valoarea maximă a unui proiect care poate 
fi depus este 400.000 EUR, fiecare proiect sprijinind cel puțin 100 persoane. Viitoarele proiecte vor fi implementate 
în localitățile Petroșani, Vulcan, Petrila, Aninoasa, Lupeni și Uricani.”13  

                                                             
13 2020. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, PNIESC 2021 – 2030, Propunere Ian. 2020, p.143 
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Viziune 3: Valea Jiului - Una dintre cele mai atractive destinații turistice ale României în orice anotimp 

 

Dorința comună a părților implicate 

 

Interviurile derulate de echipa PwC cu toate părțile implicate au evidențiat că sectorul cu cel mai mare potențial 
generator de valoare adăugată este turismul. În anul 2018 acest sector a fost reprezentat preponderent de 
sporturile de iarnă în zona pârtiilor din Straja și Parâng.  

Atât administrația locală, cât și reprezentanții mediului de afaceri consultați își doresc continuarea investițiilor în 
turism, având o recomandare în acest sens pentru autoritățile centrale: 

“Dacă va fi creat un regim de facilități pentru investiții dedicat Văii Jiului, diferit de cel pentru Regiunea de 

Dezvoltare Vest, întreprinderile mici și mijlocii vor avea șanse mai bune de a crește.” Asociația Comitetul 

de Inițiativă Valea Jiului 

De asemenea, există un potențial semnificativ pentru dezvoltarea altor activități, precum ciclismul montan, 
agroturismul, vizitarea fostelor mine, turismul ecvestru, speologia, drumețiile montane, alpinismul etc.  

Principalii investitori în acest sector ar fi întreprinderi mici și mijlocii ce vor avea nevoie de un concept turistic 
comun, integrat de la est la vest la nivelul Văii Jiului, precum și de dezvoltarea unui brand local. Datorită punctului 
de vedere comun al mediului de afaceri, al administrației locale și al ONG-urilor referitor la nevoia dezvoltării 
diverselor activități turistice care să susțină afluxul de vizitatori pe tot parcursul anului, indicatorul “Dorința comună 
a părților implicate” este maxim – 10 puncte din 10.  

 

Avantajul competitiv 

 

Valea Jiului are două avantaje competitive principale: caracterul rural al orașelor și frumusețea naturii. Spre 
deosebire de alte stațiuni montane din România, precum Poiana Brașov, Predeal, Bușteni, Sinaia – toate aflate în 
Valea Prahovei – , orașele din Valea Jiului au un grad mai scăzut de urbanizare. Există, așadar, potențial pentru 
realizarea unei regenerări urbane în mod unitar, astfel încât aparența unei zone cu orașe de munte să fie pusă în 
valoare.  

Conceptul de regenerare urbană presupune, printre altele, uniformizarea regulilor privind avizele de construire, 
planificarea strategică a dezvoltării urbane, un brand comun și promovarea identității locale.  

În ceea ce privește cadrul natural, Valea Jiului ar putea dezvolta simultan agroturismul, turismul ecvestru, 
speologic, ciclismul montan și altele. Chiar dacă, din punct de vedere administrativ, în Valea Jiului nu există sate, 
periferia orașelor are, de facto, toate caracteristicile satelor: oamenii locuiesc în case, în curte cresc animale și 
cultivă legume, iar distanțele dintre aglomerările de case pot fi de câțiva km. Așadar, localnici pot dezvolta cu 
succes activități agroturistice.  
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Pe de altă parte, zona abundă în peșteri (630 de peșteri cu lungimea de cel puțin 10 metri, dintre care 32 au 
lungimea încă necunoscută), ce pot deveni o atracție la nivel european. Cât despre ciclismul montan, acest sport 
cunoaște cea mai rapidă creștere procentuală a numărului de practicanți la nivel mondial. Valea Jiului poate 
capitaliza această evoluție, dezvoltând până la 700 de km de trasee montane și fiind una dintre cele mai mari 
amenajări de profil din Europa. 

Indicatorul “Avantaj competitiv” are valoarea de 9 puncte din 10 deoarece, chiar dacă infrastructura turistică este 
precară în prezent, varietatea activităților ce ar putea fi dezvoltate în zonă este semnificativă, iar forța de muncă 
neocupată poate susține creșterea acestui sector prin ocuparea intensivă a forței de muncă. 

 

Alinierea cu Pactul Ecologic European 

 

Viziunea dezvoltării economice a Văii Jiului prin turism se înscrie în specificul acțiunilor prevăzute în Pactul 
Ecologic European. Această strategie europeană de mediu se concentrează, printre altele, pe reducerea emisiilor 
de carbon, furnizarea de energie accesibilă și dezvoltarea economiilor circulare. Astfel, dezvoltarea turismului nu 
va avea un impact de mediu mai mare decât activitățile desfășurate în prezent în zonă.  

Conform uneia dintre direcțiile Pactului Ecologic, Comisia Europeană propune statelor membre să inițieze un „val 
de renovare” a clădirilor publice și private. În paralel, în 2020 Comisia va crea scheme de finanțare inovatoare în 
cadrul InvestEU, care ar putea viza asociațiile care se ocupă de construcția și administrarea locuințelor sociale sau 
furnizorii de servicii energetice care ar putea realiza lucrările de renovare, inclusiv prin contracte de performanță 
energetică.    

Pactul Ecologic European se referă și la agricultura fără pesticide chimice, fertilizatori sau antibiotice. Aici, 
agroturismul se înscrie în sfera acțiunilor europene de mediu. În ansamblu, indicatorul “Alinierea cu Pactul Ecologic 
European” are valoarea de 5 puncte din 10, fiind preferabil ca viziunea Văii Jiului să o susțină mai mult pe cea a 
Uniunii Europene.  

 

Alinierea cu alte strategii ale Uniunii Europene 

 

Strategia Europa 2020 poziționează creșterea competitivității turismului la nivel european ca fiind una dintre 
acțiunile prioritare, care să contribuie la crearea unui cadru propice pentru o politică industrială modernă, de 
susținere a antreprenoriatului, care să sprijine economia și să promoveze competitivitatea acesteia și a serviciilor 
conexe, prin valorificarea oportunităților oferite de procesul de globalizare.14 

Astfel, pentru a se alinia politicii sectoriale comunitare, Valea Jiului va trebui să ofere servicii competitive privind 
raportul calitate/preț, la standarde înalte, cu integrarea diverselor tehnologii în experiența turistică. Va fi nevoie de 
calificarea unui număr cât mai mare de lucrători în turism, dar și de îmbunătățirea calităților manageriale ale 
antreprenorilor locali. Deoarece Valea Jiului ar putea implementa un concept integrat de turism care să susțină 
aplicarea politicilor Uniunii Europene în acest sector, indicatorul “Alinierea cu alte strategii ale Uniunii Europene” 
are valoarea 8 din 10. 

 

Alinierea cu strategiile naționale 

 

Varianta în lucru a Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 
(PNIESC) include pe lista politicilor și măsurilor de decarbonizare a economiei naționale următoarele puncte de 
interes pentru prezenta viziune: 

• Planificarea strategică pentru dezvoltarea destinațiilor turistice mai puțin dependente de schimbările 
climatice; 

• Planificare, politici și educație de dezvoltare pe termen lung, astfel încât turismul să fie aliniat la efectele 
schimbărilor climatice; 

• Protecția, dezvoltarea și promovarea patrimoniului natural și a turismului ecologic.15 
Tot la nivel național, Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2014 – 2020 elaborată de Ministerul 
Dezvoltării Regionale prezintă turismul ca pilon prioritar de dezvoltare. Conform Ministerului, dezvoltarea turismului 
este în deplină concordanță cu prevederile Cadrului Strategic Comun, întrucât va contribui la creșterea gradului de 

                                                             
14 2013. Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2014 – 2020, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
15 2020. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, PNIESC 2021 – 2030, Propunere Ian. 2020, p.97 
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atractivitate a regiunilor, a calității vieții, la protecția și conservarea mediului înconjurător, dar și la obținerea unui 
nivel ridicat de coeziune socială.  

Tot în această Strategie se menționează explicit că “turismul reprezintă o alternativă viabilă pentru stimularea 
dezvoltării în zonele […] sărace, a căror economie se baza exclusiv pe […] exploatarea resurselor naturale, 
furnizând avantaje ambivalente, reprezentate de creșterea locurilor de muncă și a veniturilor, concomitent cu 
promovarea tradițiilor și patrimoniului cultural.” 

Turismul, ca prioritate de dezvoltare, se regăsește și la nivel regional, în cel mai recent Plan de Dezvoltare 
Regională realizat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, PDR 2014 – 2020, cu accent pe turismul activ, 
urban, de sănătate și ecoturism. Deoarece viziunea Văii Jiului este susținută atât de strategia națională de 
dezvoltare, cât și de cea regională, indicatorul “Alinierea cu strategiile naționale” are valoarea maximă. 

 

*** 

Surse de finanțare a proiectelor ce vor fi incluse în  

Strategia de dezvoltare economică, socială și de 

mediu a Văii Jiului (2021 – 2030) 
 

1) Mecanismul de Tranziție Echitabilă – este format din Fondul de tranziție echitabilă, Programul InvestEU și 
Împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru sectorul public garantate de bugetul UE.  

 

• Fondul de tranziție echitabilă (FTE) – în ceea ce privește finanțarea din acest fond a investițiilor pentru 
zona Văii Jiului, Comisia Europeană indică următoarele “direcții cheie urmărite prin FTE”: 
o Investiții în regenerarea și decontaminarea siturilor industriale, restaurarea și reutilizarea 

terenurilor; 
o Investiții în implementarea tehnologiilor și infrastructurilor pentru energie regenerabiă, 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, eficiența energetică și energia regenerabilă; 
o Investiții în IMM-uri, inclusiv start-up-uri, care să ducă la diversificare economică și reconversie 

profesională; 
o Investiții în crearea de noi firme, inclusiv prin incubatoare de afaceri și servicii de consultanță; 
o Investiții în activități de cercetare și inovare și încurajarea transferului de tehnologii avansate; 
o Perfecționare și recalificare a lucrătorilor; 
o Asistență în căutarea unui loc de muncă pentru solicitanții de locuri de muncă; 
o Incluziune activă a solicitanților de locuri de muncă; 
o Asistență tehnică. 

Indicațiile Comisiei Europene privind realizarea investițiilor prin Just Transition Fund subliniază că 
numărul șomerilor ce rezultă în procesul de tranziție economică, inclusiv în Valea Jiului, nu va putea fi 
compensat la nivel local doar prin investiții în IMM-uri. Prin urmare, Comisia Europeană consideră că 
ar putea fi luat în considerare sprijinul pentru investiții productive în întreprinderile mari.16 
 

• Programul InvestEU – sprijină politicile europene în următoarele 4 domenii principale: infrastructură 
durabilă; cercetare, inovare și digitalizare; întreprinderi mici și mijlocii; investiții sociale și abilități 
profesionale. Programul InvestEU reunește, sub aceeași umbrelă, Fondul European pentru Investiții 
Strategice și alte 13 instrumente financiare ale UE disponibile în prezent; este destinat investițiilor 
generatoare de venit, în general public-private. Programul constă în: 

o Fondul InvestEU pentru mobilizarea investițiilor publice și private prin utilizarea garanțiilor de la 
bugetul UE. 

o Platforma de consiliere InvestEU pentru acordarea de consultanță tehnică pentru proiecte de 
investiții care necesită finanțare. 

                                                             
16 2020. Overview of Investmend Guidelines on the Just Transition Fund 2021 – 2027 per member State (Annex D) 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_39
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12113-Fast-track-interservice-consultation-on-the-SEIP-including-a-JTM-and-the-JTF-
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/whats-next-investeu-programme-2021-2027_en
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o Portalul InvestEU - o bază de date care reunește proiecte și investitori. 

Principalele domenii de finanțare prin programul InvestEU sunt următoare: 
o Infrastructură: energie durabilă; conectivitate digitală; transport; economie circulară; 

infrastructuri de gestionare a apei, deșeurilor și de protecție a mediului. 
o Intreprinderi mici: facilitarea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri); 

pentru societăți mici cu capitalizare medie. 
o Cercetare, inovare și digitalizare: cercetare și inovare; comercializarea rezultatelor cercetării; 

digitalizarea industriei; favorizarea creșterii întreprinderilor inovatoare; inteligența artificială. 
o Investiții sociale și competente: dezvoltarea competențelor, educație, formare profesională; 

locuințe sociale, școli, universități, spitale; inovare socială; asistență medicală, îngrijire de lungă 
durată și accesibilitate; microfinanțare; întreprinderi sociale; integrarea migranților, a refugiaților 
și a persoanelor vulnerabile. 

 

• Împrumuturi de la BEI pentru sectorul public – vor susține cu prcădere regiunile și sectoarele cele mai 
afectate de tranziția către economia cu emisii reduse de dioxid de carbon. 
 

2) LIFE 2021-2027 – reprezintă singurul fond pe care UE îl consacră integral obiectivelor privind mediul și clima. 
Finantarea se va concentra pe protejarea mediului si pe atenuarea schimbarilor climatice, sprijinind tranzitia 
catre o energie curata prin cresterea eficientei energetice si sporirea cotei detinute de energia din surse 
regenerabile in mixul energetic.Programul este structurat astfel:  

o Domeniul Mediu (Natură și Biodiversitate; Economie Circulară și Calitatea Vieții);  
o Domeniul acțiuni climatice (Atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea; Tranziția 

către o energie curată). 
 

Programele de lucru multianuale pentru LIFE vor fi adoptate prin acte de punere în aplicare, împreună cu 
Comitetul pentru programul LIFE. Pentru majoritatea acțiunilor întreprinse în cadrul programului LIFE, ratele 
maxime de confinanțare vor fi stabilite în regulament, însă, pentru diferitele tipuri de proiecte, ratele de 
cofinanțare specifice vor fi stabilite în cadrul programelor de lucru multianuale. 

 
Începând cu 2021, de finanțarea prin intermediul programului LIFE vor putea beneficia și proiectele având ca 
obiect eficiența energetică și sursele regenerabile de energie, in special in sectoarele si regiunile europene 
care inregistreaza intarzieri in tranzitia catre energia curate. Până în 2020, proiectele din domeniul energiei 
curate sunt finanțate în cadrul programului Orizont. 

3) Orizont Europa – finanțează cercetarea și inovarea în perioada 2021-2027. Programul se va baza pe 3 piloni: 

o Excelență științifică – va sprijini excelența științifică în cercetarea fundamentală. 
o Provocări globale și competitivitatea industrială europeană – va sprijini cercetarea care abordează 

provocări societale și tehnologii industriale în domenii precum sănătatea, securitatea, tehnologiile 
digitale și tehnologiile generice esențiale, clima, energia și mobilitatea, aprovizionarea cu alimente 
și resursele naturale. 

o Europa inovatoare – se va axa pe intensificarea inovării revoluționare și disruptive, prin instituirea 
Consiliului european pentru inovare. Acesta din urmă va oferi un ghișeu unic pentru inovatori cu 
potențial ridicat. 

Dintre tipurile de proiecte eligibile pentru finanțare prin acest program, exemplificăm: 

o Soluții tehnologice și digitale care contribuie la decarbonizarea sectoarelor economice cheie (de 
exemplu, energie, construcții, transport). 

o Un sistem de energie fără gaze cu efect de seră, eficient din punct de vedere al costurilor, centrat 
pe energiile regenerabile. 

o Soluții pentru decarbonizarea sistemelor energetice, în special în ceea ce privește clădirile și 
instalațiile industriale. 

o Soluții de transport cu conținut redus de carbon pentru toate modurile de transport. 
 

4) Connecting Europe Facility – sprijină dezvoltarea rețelelor transeuropene performante, durabile și 
interconectate eficient în domeniile transporturilor, energiei și serviciilor digitale. CEF reprezintă instrumentul 
cheie prin care Uniunea Europeană promovează creșterea economică, a locurilor de muncă și a 
competitivității prin investiții direcționate în infrastructură la nivel European. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-life-programme-2021-2027
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
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5) COSME, Programul European pentru IMM-uri – sprijină competitivitatea întreprinderilor și a IMM-urilor din 
Uniunea Europeană. Noul program se va concentra, printre altele, pe următoarele aspecte:  

o Competitivitatea întreprinderilor, în special a IMM-urilor, prin consolidarea sprijinului acordat 
întreprinderilor mici, astfel încât acestea să își intensifice și să își extindă activitățile dincolo de 
frontier. 

o Un nivel ridicat al sănătății umane, a animalelor și a plantelor, prin producția de alimente sigureș; 
prevenirea și eradicarea bolilor animalelor și a organismelor dăunătoare plantelor, precum și 
îmbunătățirea vieții animalelor; accesul la piață pentru producătorii de alimente din UE. 

o Finanțarea statisticilor europene. 
 

6) Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEG) – Cofinanțează sprijinul destinat lucrătorilor Uniunii 
Europene care rămân fără loc de muncă după închiderea unei întreprinderi mari, după concedieri 
semnificative sau când producția dintr-un sector se mută în afara UE, sau din alte motive, cum ar fi 
digitalizarea și automatizarea. 

Noile norme vor reduce de la 500 la 250 pragul numeric al lucrătorilor disponibilizați necesar pentru ca un caz 
să fie eligibil. 
 
Măsurile de asistență personalizată, canalizate prin autoritățile regionale sau naționale, vizează să ajute 
persoanele care se califică pentru sprijin din partea FEG să găsească un alt loc de muncă sau să își înființeze 
propria afacere (ex. orientare profesionala, reconversie profesionala, antreprenoriat). 

7) Fondul de modernizare –reprezintă un instrument de sprijinire a investițiilor în proiecte energetice la scară 
mică, îmbunătățiri ale eficienței energetice și modernizarea sistemelor energetice din statele membre cu 
venituri mici, cu un PIB pe cap de locuitor mai mic de 60% din media UE. 

Fondul de modernizare a fost proiectat pentru a permite investiții legate de modernizarea sistemelor 
energetice. Niciun sprijin din partea Fondului de modernizare nu poate fi acordat instalațiilor de generare de 
energie care utilizează combustibili fosili solizi. Există o excepție pentru Romania si Bulgaria unde fondul 
poate finanța reamenajarea centralelor electrice de cărbune existente pentru încălzire. 

BEI face evaluarea proiectelor energetice trimise de statele membre Comisiei Europene pentru a obţine 
finanţare din Fondul de Modernizare al Comisiei Europene (mecanism cunoscut ca 10d, pentru că acolo apare 
în directiva EU-ETS), un fond la care se strâng banii de la toţi poluatorii din statele membre, şi din care, apoi, 
BEI decide ce proiecte pot fi finanţate. 

Banca Europeană pentru Investiţii (BEI) cel mai mare creditor instituţional la nivel global, nu va mai finanţa, din 
2021, niciun proiect energetic care să aibă legătură cu combustibilii fosili, potrivit publicaţiei Politico, şi, mai 
mult, BEI va solicita şi altor creditori să facă acelaşi lucru.17  

România spera să poate depune proiecte de construcţii de centrale electrice pe gaze, de cogenerări urbane, 
prin mecanismul 10d., şi primească bani din Fondul de Modernizare. 

 
8) Fondul de inovare al UE în domeniul reducerii emisiilor de dioxid de carbon – reprezintă un nou fond de 

inovare pentru perioada ulterioară 2020 ce va fi finanțat prin schema UE de comercializare a certificatelor de 
emisii EUA (European Union Allowance – certificate de emisii de gaze cu efect de seră). Comisia 
intentioneaza sa investeasca aprox. 10 mld. Euro in tehnologii ecologice inovatoare. 

Fondul se bazează pe experiența programului RNI300, actualul program al UE de susținere a tehnologiilor de 
captare și stocare a carbonului și a energiei regenerabile. Acesta își extinde domeniul de aplicare și acoperă 
în mod explicit sectorul de stocare a energiei și industriile mari consumatoare de energie și este mai bine 
adaptat pentru a promova inovarea printr-o guvernanță îmbunătățită și simplificată. Acesta va oferi subvenții 
pentru a acoperi până la 60% din costurile suplimentare de capital și operaționale legate de inovare pentru 
proiectele selectate, plătind banii într-un mod flexibil, bazat pe necesitățile proiectelor individuale. 

Comisia intenționează să lanseze prima cerere de propuneri în cadrul Fondului pentru Inovare încă din 2020, 
urmată de apeluri regulate până în 2030. 

 

                                                             
17 https://www.economica.net/lovitura-dura-pentru-romania-bei-banca-ue-nu-va-mai-finanta-din-2021-nici-macar-proiecte-energetice-pe-
gaze-implicatii_176490.html  

https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=en
https://ec.europa.eu/clima/clima/policies/budget/modernisation-fund_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en
https://www.economica.net/lovitura-dura-pentru-romania-bei-banca-ue-nu-va-mai-finanta-din-2021-nici-macar-proiecte-energetice-pe-gaze-implicatii_176490.html
https://www.economica.net/lovitura-dura-pentru-romania-bei-banca-ue-nu-va-mai-finanta-din-2021-nici-macar-proiecte-energetice-pe-gaze-implicatii_176490.html
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9) Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel – Fond axat pe sprijinirea proiectelor de cercetare și inovare în 
sectoarele cărbunelui și oțelului. Proiectele potențiale pot acoperi cercetarea și inovarea în domeniile 
proceselor de producție, aplicarea, utilizarea și conversia resurselor, siguranța la locul de muncă, protecția 
mediului și reducerea emisiilor de CO2 din consumul de cărbune și producția de oțel.Programul este 
complementar cu alte instrumente financiare europene pentru cercetare și inovare, cum ar fi Orizont 2020. 

 
Beneficiari: Orice întreprindere, organism public, organizație de cercetare sau unitate de învățământ de nivel 
superior și secundar sau orice altă persoană juridică, inclusiv persoane fizice. 

 
10) Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) – promovează dezvoltarea echilibrată în diversele regiuni 

ale Uniunii Europene. 
 
11) Fondul social european + (FSE+) – sprijină proiectele legate de ocuparea forței de muncă în toată Europa și 

investește în capitalul uman al UE (lucrători, tineri și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă). 
 

12) Fondul de coeziune (FC) – finanțează proiecte de transport și mediu în țările în care venitul național brut 
(VNB) pe cap de locuitor se situează sub 90 % din media UE. 

 

13) Alocări din bugetul național. 
 

14) Diverse beneficii fiscale la nivel național – conform PNIESC, eforturile de organizare a unui cadru legal privind 
acordarea facilităților fiscale pentru activitățile de cercetare și inovare vor fi intensificate și se vor baza pe 
măsuri precum: 

o “Deducerea suplimentară a cheltuielilor de cercetare-dezvoltare la calculul de impozit pe profit; 
o Scutirea integrală pentru plata impozitului pe profit pe o perioadă de zece ani pentru companiile 

care desfășoară exclusiv activități de cercetare-dezvoltare; 
o Scutire pentru plata impozitului pe profit pentru costurile salariale ale persoanelor incluse în 

proiecte de Cercetare-Dezvoltare și Inovare; 
o Proiectele privind drepturile de proprietate intelectuală ar necesita configurarea unui cadru 

legislativ favorabil. Din această perspectivă, pot fi prevăzute măsuri pentru efortul investițional din 
faza de cercetare sau pentru perioada de exploatare. Un exemplu de bune practici constă în 
impozitarea redusă pentru profituri obținute din exploatarea drepturilor de proprietate 
intelectuală."18 

 
 

_______________ 

 

                                                             
18 2020. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, PNIESC 2021 – 2030, Propunere Ian. 2020, p.144 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/research-fund-coal-and-steel-rfcs_en
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=ro
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/cohesion-fund/


 

16 Error! No text of specified style in document.  

 


