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Obiectul : Stadiul privind elaborarea Programului Operațional Tranziție Justă 

Programul Operațional Tranziție Justă reprezintă soluția  de care are nevoie județul Gorj 

pentru a supraviețui, în contrapondere cu restrângerea activității de la Complexul Energetic Oltenia. 

Este, practic, singura variantă de salvare a unui județ monoindustrial, care decenii la rând a livrat 

energie pentru întreaga țară, iar acum se află în situația de a găsii soluții de salvare, ca urmare a 

faptului că România și-a asumat, alături de alte state ale Uniunii Europene, reducerea emisiilor de 

carbon și, implicit, renunțarea la energia produsă pe bază de cărbune.  

 De  Planul Teritorial de Tranziție Justă depinde viitorul unui județ cu aproape 300 de mii de 

locuitori, dintre care mai mult de jumătate depind de compania producătoare de energie pe 

combustibili fosili.  Este cunoscut faptul că există o dependență reciprocă  între PTTJ și Planul de 

Restructurare al Complexului Oltenia. Din păcate, sunt foarte multe elemente necunoscute în ceea ce 
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privește analiza și aprobarea Planului de Restructurare de către Comisia Europeană, iar acest fapt 

provoacă foarte multă îngrijorare în rândul angajaților CEO, dar și în rândul antreprenorilor gorjeni 

care prestează activități pentru companie. Nu mai puțin de 122 de societăți din Gorj au relații 

contractuale cu CE Oltenia, asta însemnând alte  câteva mii de angajați care vor rămâne șomeri odată 

cu reorganizarea complexului.  

 Având în vedere cele expuse pe scurt, importanța Programului Operațional Tranziție Justă 

este vitală.   De ministerul pe care îl conduceți, depinde viitorul a șase județe, printre care și Gorjul. 

Uniunea Europeană a pus la dispoziție Fondul pentru o Tranziție Justă, dar acești bani pot fi accesați 

doar în baza Planurilor Teritoriale de Tranziție Justă și aici ministerul având rolul de coordonator la 

întocmirea acestor planuri.  

 Preluând întrebările extrem de pertinente ale mediului de afaceri din județul Gorj, dar nu 

numai, vă rog, domnule ministru, să răspundeți la următoarele întrebări:  

 

1. În ce stadiu se află elaborarea Programului Operațional Tranziție Justă? 

2. Cum sunt stabilite sumele care revin fiecărui județ în parte și cât îi revine județului Gorj, din 

suma totală pusă la dispoziție prin Fondul pentru o Tranziție Justă?  

3. Care sunt criteriile pe baza cărora se pot accesa bani din Fondul pentru o  Tranziție Justă? 

4. Concret, cui se adresează acest program? Investitorilor și potențialilor investitori din 

localitățile afectate direct de activitatea minieră și energetică sau tuturor antreprenorilor și 

potențialilor antreprenori de pe raza județului Gorj?  

 

Respectos, solicit răspuns în scris! 

Vă mulțumesc! 

 

 

 

Deputat PSD, 

MIHAI WEBER 

 




