
Obiectivele Planului Teritorial pentru o Tranziție Justă aferent județului Gorj 

 

 

Planul Teritorial pentru o Tranziție Justă aferent Județului Gorj a fost elaborat având la bază ideile de 

proiecte colectate prin intermediului chestionarului on-line, propunerile formulate în Grupul de lucru, 

cât și nevoile de dezvoltare ale județului Gorj identificate în Strategia de dezvoltare a județului Gorj 

2021-2027, pentru a face față provocărilor socio-economice generate de întreg procesul de tranziție 

către o economie neutră din punct de vedere climatic, de unde au rezultate următoarele 

obiective/tipuri de operațiuni: 

 

Obiectivului 1 - Dezvoltarea antreprenoriatului, creșterea competitivității și a diversificării 

economice, a cercetării, inovării și a digitalizării 

Tipuri de operațiuni preconizate pentru atingerea Obiectivului 1: 

- înființarea de companii în toate domeniile de activitate în tot județul, pentru a elimina 

disparitățile; 

- înființarea/subvenționarea incubatoarelor de afaceri și creșterea capacității și competitivității 

IMM-urilor existente pentru a crea noi locuri de muncă (sprijin pentru extindere etc.), 

inclusiv înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea parcurilor industriale; 

- sprijinirea investițiilor productive în IMM-uri și întreprinderile mari, active la nivel 

județean; 

- dezvoltarea unei infrastructuri de sprijin pentru afaceri, prin înființarea de parcuri 

tehnologice/industriale/științifice dotate cu utilitățile și infrastructura necesară; 

- investiții în activități de cercetare, inovare și transfer tehnologic care conduc la creșterea 

competitivității întreprinderilor; 

- înființarea unor structuri parteneriale între unitățile administrativ teritoriale pentru 

dezvoltarea teritorială integrată, investiții inovative si eficiente de energie verde (Smart 

energy). 

- digitalizarea serviciilor publice. 

 

Contribuția estimată:  

- creșterea ratei de înființare a companiilor noi de la cca 300/an, cât este în prezent, la 600/an, 

ceea ce duce la apariția a aproximativ 4.800 de IMM-uri noi în județ, în perioada 2022-2030. 

Având în vedere că un IMM, cu o cifră de afaceri medie de 200.000 de euro/an, are între 1 

și 3 angajați, rezultă o capacitate de absorbție a forței de muncă la nivel de județ, între 4.800 

de persoane și 14.400 de persoane, pe durata menționată; 

- creșterea densității IMM-urilor, de la 2,85%, cât este în prezent, la 4,38% și uniformizarea 

activității economice la nivel de județ; 

- creșterea numărului de activități în domeniul cercetării, inovării și a transferului tehnologic; 

- creșterea conectivității digitale, în sectorul public și privat; 

- creșterea gradului de digitalizare al serviciilor publice, pentru a se adapta la viitoarea 

dinamică a relațiilor cu mediul de afaceri, păstrarea sau creșterea numărului de locuri de 

muncă în sectorul public. 

 

Obiectivului 2 - Sprijinirea investițiilor în tehnologii și infrastructuri de energie curată pentru 

reducerea poluării și consolidarea economiei circulare 

Tipuri de operațiuni preconizate pentru atingerea Obiectivului 2: 
- investiții în parcuri/ferme fotovoltaice pentru producerea de energie fotovoltaică în sistem 

descentralizat și investiții în dezvoltarea de tehnologii pentru producția de energie verde 

(capacități de stocare, componente, subansamble etc.); 

- Eficiența energetică a clădirilor, atât cele din sectorul public cât și, în special, a celor 

rezidențiale, în condiții de sărăcie energetică; 



- investiții în mobilitate locală inteligentă și durabilă (material rulant pentru transportul public 

electric, stații de încărcare autovehicule electrice etc.); 

- Decontaminarea siturilor poluate și reconversia terenurilor de situri industriale degradate  

- (reamenajarea terenurilor industriale). 

- investiții în recuperarea și reutilizarea deșeurilor; 

- Contribuția estimată: crearea a minim 500 de locuri noi de muncă pentru operarea 

capacităților de producție de energie fotovoltaică (1 angajat/2 MW putere instalată). 

Contribuția estimată: crearea a minim 100 de locuri de muncă în capacitățile de sortare și procesare 

a materialelor reciclabile. 

 

Obiectivului 3 - Creșterea ratei de angajare 

Tipuri de operațiuni preconizate pentru atingerea Obiectivului 3: 
- Instruire și recalificare pentru cei care au fost concediați, în special în producția intensivă de 

tehnologie medie până la înaltă, IT&C, construcții și renovări de clădiri, producția de energie 

verde, instalarea și întreținerea soluțiilor individuale de energie regenerabilă etc.; 

- Înființarea de centre de pregătire, calificare și recalificare în gestionarea proceselor 

tehnologice specifice domeniilor de activitate generate de piața muncii. 

- actualizarea programelor școlare în vederea formării de personal calificat adaptat viitoarelor 

cereri de dezvoltare a pieței. 

 

Contribuția estimată: crearea a minim 400 de locuri de muncă în cadrul centrelor de pregătire. 

 

Ca și concluzie, cele 276 de idei de proiecte a căror valoare totală este de aproximativ 1,14 miliarde 

euro și care abordează majoritatea tipurilor de acțiuni finanțabile din Fondul pentru o Tranziție Justă 

și estimează crearea a circa 8.300 de locuri de muncă. De asemenea, pe lângă fondurile alocate 

României prin FTJ, potențiali beneficiari din județul Gorj pot accesa fonduri nerambursabile și din 

alte programe operaționale aferente perioadei de programare 2021-2027.  

 

 


