
 

 

 

Contact: 

Email: decarbproject@gmail.com   

Web: https://www.interregeurope.eu/decarb/  

 

 

 

 

Urmariti-ne pe social media: 

 https://www.facebook.com/DeCarb.Project/  

 https://twitter.com/DecarbProject  

 www.linkedin.com/company/decarb-project  

 

DeCarb este co-finanțat prin programul INTERREG 
Europe / European Regional Development Fund (ERDF)

 

Această publicație a fost elaborată cu ajutorul financiar al 
programului INTERREG EUROPE. Conținutul acestei publicații este 
responsabilitatea exclusivă a autorului și nu poate în niciun caz să 
fie considerat ca reflectând poziția autorității programului 
INTERREG EUROPE.. 

SPRIJINIREA TRANZITIEI IN 
DOMENIUL ENERGIEI VERZI 
A REGIUNILOR DIN UE CARE 
EXPLOATEAZA CARBUNE  
 

 

  
 

   

 

 

Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Stara Zagora (BG) 

 

 

Regiunea Lodzkie (PL)  

 

Agenția Regională pentru 
Energie Eszak-Alfold Nonprofit 
Ltd. (HU) 

 

 
Agenția pentru Dezvoltare 
Regionala Sud-Vest Oltenia 
(RO) 

 

 

Ministerul Economiei și 
Energiei, Statul Brandenburg, 
(DE) 

 

 Casa Energiei (DK)  

 
Asociația Regională a 
Guvernelor Locale din 
Macedonia de Vest (GR) 

 

 
Agenția pentru Energie din 
Savinjska, Saleska și Regiunea 
Koroska (SI) 

 

 
Agenția pentru Energie din 
Extremadura (ES) 

 

Parteneri 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Creșterea capacitățiI autorităților publice de a 
stimula dezvoltarea entitatilor active in domeniul 
cărbunelui și de a menține securitatea și stabilitatea 
energetică. 
Sprijinirea crearii de locuri de muncă pentru a 
contracara contracția industriei cărbunelui, pentru a 
identifica nevoile de recalificare a forței de muncă și 
pentru a propune folosirea terenurilor după 
exploatare. 
Promovarea dialogului public pentru a rezolva 
conflictele și pentru a construi un consens în ceea 
ce privește tranziția cu energie curate 
Creșterea gradului de conștientizare cu privire la 
importanța planificării viitoare și a măsurilor de 
punere în aplicare a noului mix energetic al UE. 
 

OBIECTIVE 

 

Studii 
Analiza impactului economic și social 

Bune practici privind decarbonizarea și tranziția 
energiei curate 

Identificarea căilor de creștere a decarbonizării 

Restabilirea resurselor de mediu și analiza 
necesităților de restaurare a terenurilor 

 

Dialogul public și învățarea 
politicilor 

DeCarb va organiza ateliere interregionale, zile 
de informare, vizite la fața locului și evenimente 
de dialog social pentru a promova sinergiile cu 
părțile interesate și pentru a asigura consensul 
public și acceptarea socială  

 

Planurile de acțiune 
Fiecare partener va elabora un plan de acțiune 
pentru a promova tranziția cu energie curată, 
punând în practică politici de stimulare a 
creșterii economice și de atingere a obiectivelor 
privind emisiile de CO2, precum și de 
asigurarea rolului regiunilor în mixul energetic al 
UE pentru 2030. 

 

ACTIVITATI 

Sectorul cărbunelui din UE oferă locuri de 
muncă pentru aproximativ 240.000 de 
persoane. Principala provocare este aceea 
de a atenua impactul economic și social al 
schimbării energiei cu emisii reduse de 
carbon asupra regiunilor implicate în lanțurile 
de valori ale cărbunelui, prin corelarea 
tranziției între energia curată și creșterea 
economică și crearea de locuri de muncă. 

PROVOCAREA DECARB 


