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„A Boost for Rural Lignite Regions” își propune să 
împuternicească părțile interesate în proiectarea și explorarea 
căilor alternative viitoare în trei zone europene de tranziție 
energetică: Lusatia în Germania, Estul Marii Polonia în Polonia 
și Gorj în România. În acest brief de politică, raportăm asupra 
peisajului mental al părților interesate din Gorj, România. 

Interviurile efectuate în regiune arată că diferiți actori 
identifică potențiale și provocări similare, în ciuda poziției și 
motivației lor diferite. Următorul rezumat al politicii descrie 
regiunea mai detaliat și prezintă rezultatele cercetărilor 
noastre. 
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Mesaje cheie 
 În cadrul grupurilor de părți interesate există 

atitudini și așteptări heterogene pentru viitorul 
regiunii. 

 Majoritatea părților interesate percep urgența de a 
se retrage din producția de cărbune și sunt optimisti 
cu privire la viitor. 

 
Potențialele percepute ale județului Gorj: 

 Puncte forte ale turismului și sectorului agricol 
(valoare ecologică și istorică); 

 Potențial ridicat al companiilor locale; 

 Oferte educaționale și cooperare cu universități, 
tineri cu înaltă calificare; 

 Conexiune puternică cu regiunea populației locale; 

 Majoritatea părților interesate se simt recunoscute și 
apreciate. 

 
Provocările percepute ale județului Gorj: 

 Lipsa de oportunități (pentru tineri); 

 Nemulțumirea față de piața muncii; 

 Absența unei viziuni de durabilitate politică; 

 Lipsa implicării locale și comunicarea și coeziunea 
slabă între comunități și lipsa implicării localnicilor; 

 Mizerie legislativă și organizațională; 

 Gorj are nevoie de toate nivelurile părților interesate 
pentru a acționa în cooperare în direcția unei viziuni 
comune. 

Introducere 
 
„A Boost for Rural Lignite Regions” își propune să 
împuternicească părțile interesate în proiectarea și 
explorarea căilor alternative viitoare în trei zone 
europene de tranziție energetică: Lusatia în 
Germania, Estul Marii Polonia în Polonia și Gorj în 
România. În acest brief de politică, raportăm asupra 
peisajului mental al părților interesate din Gorj, 
România. 
 
Gorj este o regiune situată în sud-vestul României. 
În nordul regiunii, lângă Motru și Rovinari, se 
extrage cărbune. Județul este cel mai mare 
producător de energie electrică din România, 
reprezentând 36% din energia electrică a țării. Deși 
producția de energie a României are surse mixte, 
economia județului Gorj este foarte concentrată pe 
cărbune, cu 4 centrale electrice care produc 14 
TWh anual, furnizate de 9 mine de lignit în aer 
liber(1). 
 
Cu toate acestea, cercetările efectuate ca parte a 
proiectului REBOOST arată că noțiunea conform 
căreia dependența de cărbune a luat sfârșit a luat 
amploare în rândul populației locale. Interviurile 
efectuate în regiune arată că diferiți actori 
identifică potențiale și provocări similare, în ciuda 
poziției și motivației lor diferite. Următorul rezumat 
al politicii descrie provocările din regiune și oferă o 
imagine de ansamblu asupra percepțiilor acestor 
provocări de către părțile interesate locale și 
regionale. 
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Figura 1: Gorj, România  
 

  Fapte 

 4.932 km²; 

 350,00 locuitori 
(1,8% dintre români); 

 Declin constant al populației de 0,6% (3); 

 Rata șomajului: 7-8% în Gorj (5); 

 Industrii cheie situate în Gorj; 

 70% din stocul României de cărbune de 
lignit inferior, precum și 35% din 
rezervele de gaze naturale ale României 
se află în Gorj; 

 4 centrale electrice, 9 mine de lignit în 
aer liber; 

 2 parcuri naționale, 49 de arii protejate 
de interes național. 

Demografice 

România are 19,30 milioane de locuitori (2) dintre care 
aproximativ 350.000 locuiesc în regiunea Gorj. În general, 
se poate observa un declin al populației în țară, cu o 
creștere negativă a populației de -0,6 față de 2019, în 
scădere constantă din 2014. Acest lucru se aplică și Gorj 
(4). Rata șomajului Gorjs de aproximativ 7-8% depășește 
media națională 4% (5). Nemulțumirea rezultată cu piața 
muncii și sentimentul de lipsă de oportunități au devenit 
foarte evidente în cadrul interviurilor. 
Gorj este cea mai importantă regiune energetică a 
României, având o capacitate mare de centrale electrice 
pe bază de cărbune5 și de energie hidroelectrică (6). 
Principalele industrii din România (industriile extractive și 
producția de mașini industriale) se află în Gorj. Alți factori 
de creștere economică sunt turismul și agricultura. 
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„Decarbonizarea mai rapidă ar avea nevoie de planificare la 
nivel național și local și acest lucru lipsește. Gorj se luptă în 
acest moment cu faptul că societatea civilă nu este pe deplin 
dezvoltată. ” 

Gorj ca regiune energetică 

Cărbunele este încă văzut ca coloana vertebrală a 
sistemului energetic al României, în ciuda ponderii 
sale reduse în mixul energetic. Guvernul român are o 
miză financiară directă în soarta industriei 
cărbunelui, întrucât 98% din toate unitățile de 
cărbune rămân deținute de stat, iar sectorul lignitului 
oferă oportunități uriașe de angajare(7). Astfel, 
sectorul este subvenționat puternic (8). Mai ales 
oportunitățile de angajare, preocupările publicului 
cu privire la prețurile energiei și lipsa viziunii sau 
strategiilor cu privire la modul de înlocuire a energiei 
cu lignit descurajează politicienii din Europa Centrală 
și de Est să conducă o eliminare treptată. 

Cu toate acestea, mai multe surse raportează că 
producția de cărbune din regiunea Gorj nu a fost 
profitabilă de ani de zile (9). Rentabilitatea scade în 
continuare din cauza de ex. costuri mai mici ale 
energiei regenerabile și schema de comercializare a 
cotelor de emisie a Uniunii Europene (10) 

Figura 2 : harta părților interesate Gorj  
 

România nu se bazează doar pe cărbune, are rezerve 
interne mari de petrol și gaze și o pondere relativ mare 
de energie regenerabilă (38,3% în 2017) (8). 

Județul Gorj deține aproximativ 35% din rezervele de 
gaze naturale ale României (11), iar două centrale 
electrice pe cărbune vor fi cel mai probabil convertite 
în centrale electrice pe bază de gaz în următorii ani, 
după cum a declarat un părți interesate. 

Guvernul central primește sprijin financiar UE pentru 
finanțarea strategiei de tranziție pentru regiune 
(Programul START) (12). O parte a acestei strategii este 
un plan de decarbonizare de către operatori de 
energie, cum ar fi Oltenia Energy Complex (OEC). Acest 
efort ar beneficia de îndrumări naționale clare privind 
o dată și o cale de eliminare a cărbunelui (13). 

Noțiunea că cărbunele nu va fi viabil după 2030 câștigă 
teren, în special în Gorj, care a fost prezentată și în 
interviurile realizate. 

Viitorul tranziției energetice depinde în mare măsură 
de aplicarea politicii climatice la nivelul Uniunii 
Europene, la nivel național și la nivel regional. 

•Managementul apei Gorj
•Centru de calcul
•Centrul Energetic
•Oltenia Centru de instruire
•Oficiu fiscal

Companii

•Administrația Parcului Național
•Biroul de Statistică Gorj
•Inspector școlar
•Administrația raională
•Centru de locuri de muncă Gorj
•Prefectul Gorj

Organízare guvernamentală

•Bankwatch RomaniaONG-urile
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peisajul mental al părților interesate 
Grupul de părți interesate este eterogen în ceea ce 
privește atitudinile și așteptările lor pentru viitorul 
regiunii. Discursul transformării în România are loc la 
nivel local și național, lipsit de influență regională. 
Datorită cooperării puternice dintre OEC și guvern, 
deciziile importante par a fi luate în interesul națiunii și 
nu neapărat în interesul regiunii. Mizeria legislativă și 
organizațională percepută alimentează neîncrederea tot 
mai mare în guvern. Părțile interesate intervievate critică 
absența unei viziuni de durabilitate politică, precum și 
lipsa de coeziune între municipalitățile locale și grupurile 
activiste. Cu toate acestea, ONG-uri precum Bankwatch 
România, Fridays for Future Gorj și Greenpeace există și 
solicită în mod activ includerea în proces. Mai ales 
organizațiile administrative și publice ar dori să aibă o 
societate civilă mai activă. 

Toate părțile interesate, cu excepția contractanților 
privați legați de guvern, vizează o economie mai 
diversificată. Ei văd potențialul viitor în companiile locale, 
precum și în sectorul turistic și agricol, datorită valorii sale 
ecologice și istorice, care contribuie, de asemenea, la 
atașarea unor părți interesate de regiune. Ofertele 
educaționale, în special cooperarea cu universitățile, sunt 
percepute ca fiind pozitive și rezultă în tineri cu înaltă 
calificare, care este contracarată de o nemulțumire 
ridicată pe piața muncii și sentimente de lipsă de 
oportunități în regiune. Măsura în care părțile interesate 
se simt auzite și văzute variază, dar este în mare parte 
pozitivă. 
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Acest brief de politici a fost pregătit de Antonia Schuster (PIK); Prof. Dr. Ilona Otto, Franziska Stölzel, Annechien 
Hoeben (Universitatea din Graz), Delasi de Souza și Nikola Tietze (Institutul Potsdam pentru cercetarea impactului 
climatic). Ca parte a PROIECTULUI REBOOST (2020-2022). Proiectul a fost finanțat de Climate KIC în cadrul unui mare 
acord din 20054. „Un impuls pentru regiunile de lignit rural” își propune să dezvolte un instrument de simulare online 
care va fi utilizat pentru implicarea părților interesate în trei zone europene de tranziție energetică. Proiectul se 
concentrează pe trei regiuni: Lusatia în Germania, Estul Marii Polonia în Polonia și Gorj în România. Instrumentul de 
simulare online va ajuta la implicarea și abilitarea părților interesate locale în proiectarea și explorarea căilor 
alternative viitoare într-un mediu interactiv asemănător cu principalele caracteristici ale regiunilor actuale. 
 


