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2 noiembrie 2020
Către:
Ministerul Fondurilor Europene

Scrisoare cu privire la procesul de consultare publică pentru Strategia pentru tranziția
de la cărbune a Văii Jiului
Domnului Ministru Marcel BOLOȘ,
Domnului Secretar de Stat Adrian MARICIUC,
Doamnei Consilier Aneta STOICA,
Domnului Consilier Adrian BARBU,
Procesul de elaborare a Strategiei pentru tranziția de la cărbune a Văii Jiului, realizat în colaborare cu
compania PricewaterhouseCoopers, prin semnarea contractului SRSS/SC2019/119 la data de 23
octombrie 2019, este finanțat de Comisia Europeană prin Programul de Sprijin pentru Reforme
Structurale (DG-REFORM) și are ca beneficiar Ministerul Fondurilor Europene.
Valea Jiului Implicată este o coaliție a societății civile din Valea Jiului, formată în prezent din 19
organizații neguvernamentale active în întreaga Valea Jiului cu scopul dezvoltării economice, sociale și
culturale a zonei. Încă înainte de a începe lucrările pentru formarea coaliției (12 decembrie 2019), ne-am
implicat activ în procesul de dezvoltare a Văii Jiului și ne-am bucurat să avem prima întâlnire cu
reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene pe tema tranziției juste a Văii Jiului, în contextul lansării
de către Comisia Europeană a Platformei pentru tranziția justă a zonelor foste carbonifere. În urma
acestei întâlniri ne-a bucurat mult faptul că MFE a lansat consultarea publică online prin care a solicitat
cetățenilor propuneri pentru Valea Jiului, colectând astfel peste 500 de propuneri de proiecte de la
cetățeni din Valea Jiului și din întreaga țară. Ulterior, imediat ce a fost selectat elaboratorul strategiei
pentru Valea Jiului, am luat legătura cu reprezentanții PricewaterhouseCoopers pentru a le comunica și
lor disponibilitatea noastră în procesul de elaborare a strategiei, am furnizat elaboratorului toate datele
de care dispuneam, am oferit feedback pentru toate documentele primite, am participat la toate
consultările organizate pe tema strategiei la care am fost invitați și am promovat toate informațiile
despre care ne-a fost comunicat că sunt publice pe canalele noastre de comunicare, inclusiv pe
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platforma www.valeajiuluiimplicata.ro. În același timp, așa cum am comunicat încă de la început,
considerăm că guvernanța participativă are un rol esential în dezvoltarea orașelor, inclusiv a celor 6
municipii și orașe din Valea Jiului, iar consultarea cetățenilor Văii Jiului este extrem de importantă în
demersul elaborării strategiei. Am înțeles că dată fiind situația actuală, consultările publice au fost dificil
de organizat. Considerăm, totodată, că pot fi folosite diverse instrumente de guvernanță participativă
pentru ca locuitorii Văii Jiului să fie consultați asupra conținutului strategiei de dezvoltare pentru zona în
care locuiesc. Am primit draftul documentului de strategie prin intermediul partenerilor noștri, iar
ulterior am observat că a fost adăugat și pe platforma online a Ministerului Fondurilor Europene, însă
lansarea procesului de consultare nu a fost încă promovată prin niciun mijloc de comunicare și către
publicul larg, către cetățeni. În acest sens, dorim să vă solicităm să ne puneți la dispoziție planul de
comunicare cu privire la consultarea publică, inclusiv a cetățenilor, pentru primul draft al Strategiei,
precum și mesajele prelucrate din strategie, astfel încât acest draft să fie comunicat mai ușor
cetățenilor. Menționăm, de asemenea, că timpul alocat solicitării de sugestii din partea cetățenilor este
foarte scurt (până la data de 9 noiembrie 2020), mai ales în contextul menționat anterior, în care încă nu
au fost transmise mesaje publice referitor la faptul că strategia este în consultare publică.
Apreciem foarte mult deschiderea pe care Ministerul Fondurilor Europene o manifestă față de
societatea civilă și vă mulțumim mult pentru colaborarea de care ne-am bucurat până în prezent.
Așteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră către datele de contact ale coaliției
(valea.jiului.implicata@gmail.com II 0722 697 550).
Vă mulțumim încă o dată pentru sprijinul acordat Văii Jiului și vă asigurăm de întreaga noastră implicare
în acțiunile viitoare pentru dezvoltarea Văii Jiului și îmbunătățirea calității vieții comunității locale.
Cu respect,

Mihai Danciu

Adina Vințan

Alexandru Kelemen

