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OBSERVAȚIILE COM privind PTTJ Hunedoara 

 
 
Următoarele observații sunt făcute cu referire la toate cele șase PTTJ-uri: 
 Trebuie reamintit că obiectivul principal al Fondului pentru tranziție justă nu este 

finanțarea tranziției ca atare, ci sprijinirea regiunilor și a oamenilor pentru a atenua 

impactul social, economic și de mediu al tranziției către o economie neutră din punct de 

vedere climatic. Prin urmare, PTTJ-urile ar trebui, sub logica lor de intervenție, să 

stabilească în mod clar o legătură puternică cu impactul tranziției asupra oamenilor și 

teritoriului specific, pornind de la procesul de tranziție la nivel național și local, prin 

identificarea nevoilor, oportunităților și obiectivelor de dezvoltare - la operațiuni 

orientative. 

 JTP-urile ar trebui să fie în concordanță cu PNIESC și alte strategii naționale pe termen 

lung. Schița procesului de tranziție la nivel național trebuie să includă un calendar pentru 

pașii cheie de tranziție către obiectivele climatice și energetice 2030 și către obiectivul de 

neutralitate climatică 2050. Procesul de tranziție și viziunea asupra viitorului teritoriului 

afectat ar trebui să fie legate de tranziția națională și să fie elaborate în continuare în 

PTTJ. 

 Impactul direct al tranziției asupra oamenilor și regiunilor ar trebui prezentat în mod clar 

și consecvent. Estimările pentru potențialele concedieri sau crearea de locuri de muncă 

trebuie să fie concrete și detaliate. Sunt necesare mai multe detalii despre persoanele 

care vor fi direct afectate de pierderile de locuri de muncă din sectoarele afectate, 

inclusiv informații despre grupele de vârstă în cauză, profilul postului, locația. Termeni 

precum „multe sectoare”, „mulți oameni”, „un număr considerabil” ar trebui înlocuiți cu 

estimări exacte pentru a permite o evaluare adecvată a măsurilor. 

 În conformitate cu punctul precedent, analiza efectelor sociale ale tranziției ar trebui 

consolidată în continuare, ținându-se seama de potențiala creștere a ratelor sărăciei, de 

necesitatea accesului la serviciile sociale și de o abordare proactivă și modernă a politicii 

de activare prin Serviciile Publice de Ocupare a Forței de Muncă. Includerea unei analize a 

ratelor de activitate ar permite, de asemenea, o mai bună înțelegere a efectelor asupra 

ocupării forței de muncă pe care le-ar putea avea tranziția. 

 Acțiunile care vizează sprijinirea diversificării economice în regiunile afectate nu sunt 

suficient dezvoltate în niciunul dintre planuri. Pentru a justifica sprijinul JTF, planurile ar 

trebui să furnizeze estimări concrete ale potențialului de creare de locuri de muncă în 

sectoarele identificate ca fiind viabile în teritoriile afectate. 

 Secțiunile privind asistența pentru întreprinderile mari și instalațiile ETS sunt 

subdezvoltate în toate PTTJ-urile. Planurile ar trebui să furnizeze toate informațiile 

solicitate în conformitate cu dispozițiile relevante ale Regulamentului JTF, inclusiv o listă 

indicativă a întreprinderilor și operațiunilor, o analiză a lacunelor pentru efectele asupra 

ocupării forței de muncă și o justificare clară a investițiilor în astfel de întreprinderi. 

 Planurile ar trebui să asigure distincția dintre coerența cu strategiile naționale, regionale 

și teritoriale relevante, pe de o parte, și orice complementarități cu programele relevante 

ale UE, pe de altă parte, prin includerea informațiilor relevante în secțiunea 

corespunzătoare. Primul ar trebui să includă, de asemenea, eventuale sinergii cu Strategia 

națională pentru ocuparea forței de muncă 2021-2027. 
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 Planurile ar trebui să ofere mai multe informații despre mecanismul de guvernanță 

planificat, în special la nivel local, și procesele existente pentru a asigura o coordonare 

eficientă cu nivelul național. 

 În plus, planurile ar trebui să ofere dovezi clare cu privire la implicarea părților interesate 

în pregătirea PTTJ. Am saluta includerea unei scurte imagini de ansamblu asupra 

principalelor comentarii primite pe parcursul proceselor de consultare întreprinse la toate 

cele trei niveluri. 

 Având în vedere numeroasele abrevieri utilizate pe parcursul planurilor, o listă atât în 

limba română, cât și a abrevierilor corespunzătoare în limba engleză ar facilita mult orice 

evaluare ulterioară a PTTJ-urilor 

 

Referința Observații specifice Recomandări  

Reference: 

Article 11(2)(b) – 

identificarea 

teritoriilor 

afectate negativ 

TJTP justifică corect 

identificarea 

Hunedoarei ca teritoriu 

afectat negativ de 

procesul de tranziție. 

 Deși secțiunea 

conține o descriere 

relativ lungă a 

tendințelor demografice 

și a efectelor de 

tranziție asupra ocupării 

forței de muncă, 

impactul corespunzător 

asupra sărăciei și 

condițiilor sociale nu 

este suficient explorat 

Luați în considerare 

includerea unor 

considerații 

suplimentare despre 

sărăcie și condițiile 

sociale 

Completarea cap 11 (2)(b) conf obs COM 

Pag3-5 

Evaluarea provocărilor de tranziție, pentru fiecare dintre teritoriile identificate 

 

 

Reference: 

Article 

11(2)(c) – 

evaluarea 

impactului 

economic, 

social și 

teritorial al 

tranziției  
 

 PTTJ introduce mai 

multe provocări ridicate 

de părțile interesate 

(p.6), care nu sunt 

neapărat legate de 

tranziția energetică. 

 PTTJ surprinde 

provocările relevante 

ale tranziției (pp. 7-9), 

care rezultă din 

impactul tranziției 

energetice asupra 

industriei miniere, 

energetice și cu consum 

intensiv de carbon. 

 PTTJ ar trebui să 

prezinte doar 

provocările care 

rezultă din procesul de 

tranziție și care sunt 

direct legate de 

transformarea sau 

închiderea activităților 

intensiv generatoare 

de GES și impactul 

asupra locurilor de 

muncă și economiei. 

Provocările 

identificate de părțile 

interesate ar putea fi 

introduse în secțiunea 

„necesități de 

dezvoltare” în cazul în 

care abordează 

provocările de 

Pag 6-12. De reformulat conf obs COM. 
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tranziție. 

 

 

Reference: 

point (d) 

of Article 

11(2) – 

Nevoile și 

obiectivele 

de 

dezvoltare 

până în 

2030 
 

 Sunt identificate 

nevoile de dezvoltare în 

regiuni, deși acestea nu 

sunt neapărat legate sau 

rezultate din 

provocările de tranziție. 

 Legătura dintre 

nevoile de dezvoltare și 

justificarea sprijinului 

JTF este în general 

definită. Cu toate 

acestea, această 

legătură ar trebui să fie 

mai puternică, cum ar fi 

în cazul ecosistemelor 

de inovare și 

digitalizarea economiei 

pentru a justifica 

intervenția JTF. 

 Asistența pentru 

căutarea unui loc de 

muncă este menționată 

doar în cadrul 

obiectivului 

„dezvoltarea 

turismului”, dar fără 

prea multe explicații cu 

privire la ceea ce va 

implica. 

 Nevoile de 

dezvoltare ar trebui să 

abordeze provocările 

de tranziție. În mod 

similar, obiectivele și 

rezultatele așteptate 

prin punerea în 

aplicare a priorității 

JTF ar trebui să fie 

legate de tranziție și să 

se concentreze pe 

contribuția așteptată la 

crearea și menținerea 

locurilor de muncă. În 

prezent, obiectivele 

stabilite sunt prea 

generale și nu 

specifice abordării 

impacturilor rezultate 

din tranziția la 

neutralitatea climei. 

Prin urmare, 

obiectivele ar trebui 

revizuite pentru a se 

concentra asupra 

tranziției și a modului 

de abordare a 

impactului negativ al 

acesteia. 

 PTTJ ar trebui să 

explice în continuare 

legătura dintre nevoile 

de dezvoltare în 

ecosistemul de 

inovare și digitalizarea 

economiei și 

justificarea sprijinului 

JTF. De exemplu, 

obiectivul de a 

„menține crearea 

forței de muncă 

calificate” (p. 10) ar 

putea fi legat de 

sectoarele în care 

această forță de muncă 

este planificată să 

a fi angajat. 

 Având în vedere 

peisajul economic 

- Pag 10- corelarea obiectivului„menține 

crearea forței de muncă calificată” cu 

sectoarele de activitate în care se 

preconizează a fi angajată forța de muncă 

respectivă 

- Revizuire obiective conf obs COM – pag 

12; 

-Includerea asistenței pentru solicitanții de 

locuri de muncă; 
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monoindustrial din 

județ, ca 

precum și 

îmbătrânirea 

populației în vârstă de 

muncă, asistență 

pentru solicitanții de 

locuri de muncă 

ar trebui să fie una 

dintre investițiile 

avute în vedere (în 

plus 

până la ridicare / 

recalificare). 

 

Reference: point 

(e) of Article 

11(2) Coerența cu 

alte strategii și 

planuri naționale, 

regionale sau 

teritoriale 

relevante 

 TJTP prezintă 

consecvența măsurilor 

sale cu strategiile 

naționale și regionale 

de mai jos: 

- Strategia de 

dezvoltare 

durabilă a 

României 2030; 

- Planul de 

dezvoltare 

regională a 

regiunii de vest 

(PDR) 2021-

2027; 

- Strategia de 

specializare 

inteligentă a 

regiunii de vest 

(RIS3) 2021-

2027. 

  

 

 

Tipuri de operațiuni preconizate 

Reference: point 

(g) of Article 

11(2) – type of 

operations 

envisaged and 

their expected 

contribution 

Tipurile selectate de 

operațiuni sunt în 

general conforme cu 

nevoile și obiectivele de 

dezvoltare și să respecte 

articolele 8 și 9 din JTF. 

Contribuțiile 

preconizate ale 

acțiunilor indicate la 

ameliorarea impactului 

tranziției nu este clară. 

 PTTJ prezintă prea 

multe obiective (8) și 

 Tipurile selectate 

de operațiuni sunt în 

general conforme cu 

nevoile și obiectivele 

de dezvoltare și să 

respecte articolele 8 și 

9 din JTF. 

Contribuțiile 

preconizate ale 

acțiunilor indicate la 

ameliorarea 

impactului tranziției 

nu este clară. 

- De reformulat contribuția preconizată a 

acțiunilor vizate pentru ameliorarea 

impactului; 

- În prezentarea obiectivelor (8) și 

operațiunilor(47) să se aibă în vedere o 

prioritizare – pag. 15-20 

- Reformulare investiții în alte 

întreprinderi decât IMM-uri conform 

prevederilor articolului 8 și 11 litera (h) 

din JTF – pag 16 

- A se vedea definiția pentru ”green 

infrastructure” accesând link-ul 

https://ec.europa.eu/environment/nature/

https://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm
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operațiuni selectate 

(47), ceea ce arată lipsa 

unei prioritizări clare. 

 PTTJ prezintă 

potențiale probleme în 

următoarele   operațiuni 

propuse pentru investiții 

JTF: 

o Investiții în alte 

întreprinderi decât 

IMM-urile (p.16). PTTJ 

nu specifică 

întreprinderile conform 

prevederilor articolului 

8 și 11 litera (h) din 

JTF. 

   o Terminologia 

„infrastructură verde” 

(p.17) nu este utilizată 

conform definiției UE 

(vezi aici). 

o Modernizarea și 

extinderea rețelelor de 

distribuție a căldurii 

sunt eligibile, cu 

condiția ca instalațiile 

de producere a căldurii 

să fie furnizate exclusiv 

din surse regenerabile 

de energie. PTTJ ar 

trebui să clarifice mai 

bine acest aspect (p.17). 

o Reabilitarea spațiilor 

publice (p.18) trebuie să 

respecte logica de 

intervenție a articolului 

8 și a articolului 11 să 

fie eligibil pentru 

sprijin JTF. 

o Turism (p.18): 

considerentul 12 al JTF 

clarifică investițiile JTF 

poate include un turism 

durabil, acolo unde este 

cazul. 

 PTTJ prezintă prea 

multe obiective (8) și 

operațiuni selectate 

(47), ceea ce arată 

lipsa unei prioritizări 

clare. 

 PTTJ prezintă 

potențiale probleme în 

cazurile următoare 

operațiuni propuse 

pentru investiții JTF: 

  o Investiții în alte 

întreprinderi decât 

IMM-urile. PTTJ nu 

specifică 

întreprinderile în 

măsura necesară 

conform solicitării 

articolului 8 și 11 

litera (h) din JTF. 

o Terminologia 

„infrastructură verde” 

nu este utilizată 

conform definiției UE. 

o Modernizarea și 

extinderea rețelelor de 

distribuție a căldurii 

sunt eligibile, cu 

condiția ca instalațiile 

de producere a 

căldurii 

să fie furnizate 

exclusiv din surse 

regenerabile de 

energie. PTTJ ar 

trebui să clarifice mai 

bine acest aspect  

o Reabilitarea spațiilor 

publice trebuie să 

respecte 

logica de intervenție a 

articolului 8 și a 

articolului 11 să fie 

eligibil pentru sprijin 

JTF. 

o Turism (p.18): 

considerentul 12 al 

JTF clarifică 

investițiile JTF 

poate include un 

ecosystems/index_en.htm, și 

modificarea conf obs COM 

- Pag 17(sus) – de clarificat – 

modernizarea/extinderea rețelelor de 

distribuție a căldurii cu condiția ca 

producerea căldurii să fie exclusiv din 

surse regenerabile 

- Pag 18 (sus) Reabilitarea spațiilor 

publice – de reformulat a.î. să respecte 

logica de intervenție con fart 8 și 11 din 

JTF; 

- Pag 18 – de reformulat intervențiile 

privind turismul – conf art 12 din 

regulamentul JTF – turism durabil; De 

avut în vedere să nu fie aceleași tipuri 

de intervenții eligibile din alte PO 

-  
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turism durabil, acolo 

unde este cazul. 

Reference: point 

(h) of Article 

11(2) – investiții 

productive în alte 

întreprinderi decât 

IMM-urile  

 PTTJ nu specifică 

destinatarii sprijinului 

pentru investiții 

productive în alte 

întreprinderi decât 

IMM-urile și nu oferă 

nicio justificare. 

 PTTJ ar trebui să 

conțină o listă 

indicativă a 

operațiunilor și 

întreprinderilor care 

trebuie sprijinite și o 

justificare a necesității 

unui astfel de sprijin 

printr-o analiză a 

lacunelor. Analiza 

trebuie să 

demonstreze că 

pierderile preconizate 

de locuri de muncă ar 

depăși numărul 

preconizat de locuri de 

muncă create în 

absența investiției. 

Pag 20-21 – de reformulat conf obs COM 

Reference: point 

(i) of Article 

11(2) – investiții 

pentru reducerea 

emisiilor de GES 

din activitățile 

ETS 

 Informații vagi 

furnizate și nicio 

investiție ETS(Emission 

Trading Scheme) 

identificată în mod clar. 

Cu toate acestea, fără 

informații furnizate cu 

privire la întreprinderile 

menționate în „altele 

decât IMM-urile”, acest 

lucru nu poate fi exclus. 

 Vă rugăm să 

clarificați dacă există 

intenții de a viza 

instalațiile ETS cu 

suport JTF (care și 

cum). 

De reformulat și clarificat conf obs – pag 

21 

Reference: point 

(j) of Article 

11(2) – sinergii și 

complementarităț

i cu programele 

UE 

 nu e prevăzut  PTTJ ar trebui să 

identifice sinergiile și 

complementaritățile 

cu alte programe și 

instrumente relevante 

ale Uniunii și să 

prezinte mecanismele 

de coordonare 

adecvate. 

 În acest sens, 

lipsesc și ar trebui 

furnizate informații 

despre Investiția 

Teritorială Integrată 

(ITI) Valea Jiului. În 

cazul în care statul 

membru intenționează 

să finanțeze investiții 

similare în cadrul altor 

De completat – pag 21 
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programe sau fonduri, 

TJTP ar trebui să le 

numească. 

Reference: point 

(k) of Article 

11(2) – sinergii și 

complementarităț

i cu pilonii JTM 

 PTTJ conține doar un 

rezumat al investițiilor 

potențiale și al 

funcționării Pilonului II 

- Schema de tranziție 

justă bazat pe 

Regulamentul InvestEU 

și repetă principalele 

dispoziții privind 

eligibilitatea în temeiul 

articolului 9 din 

regulamentul privind 

Pilonul JTM - 

facilitatea de împrumut 

din sectorul public. 

 În cazul în care 

autoritățile RO 

intenționează să 

primească sprijin în 

cadrul Pilonului II și 

III al JTM, vor 

introduce sectoarele și 

domeniile tematice 

specifice prevăzute 

pentru a primi acest 

lucru. 

 Orientările de 

investiții privind 

schema de tranziție 

justă (aici) clarifică 

faptul că investițiile în 

schema de tranziție 

justă pot fi 

implementate prin 

intermediul produselor 

financiare InvestEU. 

  De analizat observațiile transmise și 

prin prisma posibilității de utilizare a 

produselor financiare InvestEU 

Reference: 

Article 11(5) – 

sectoare și 

domenii tematice 

prevăzute a fi 

sprijinite în 

cadrul altor piloni 

JTM 

 PTTJ nu identifică 

sectoare specifice sau 

domenii tematice pentru 

investiții în cadrul 

Pilonului II și Pilonului 

III. 

Parteneriat - 

Aranjamente 

pentru implicarea 

partenerilor 

 PTTJ prezintă 

membrii grupului de 

lucru responsabil de 

elaborarea planului și 

informează că s-au 

derulat întâlniri cu 

reprezentanți ai marilor 

companii, IMM-uri și 

Camera de Comerț și 

Industrie a Județului 

Hunedoara, societatea 

civilă, ONG-uri, 

sindicate și structuri 

academice. A fost 

distribuit un formular 

pentru participarea 

potențialilor promotori 

de proiecte . 

 O scurtă prezentare 

a rezultatelor 

procesului de 

consultare ar trebui 

inclusă în această 

secțiune. 

 pag 23 - De inclus o scurtă prezentare a 

rezultatelor/ concluziilor în urma 

consultării dialogului din GL sau cu alti 

stakeholderi relevanti.;  

Organism / 

organisme de 

coordonare și 

monitorizare - 

pentru 

implementarea 

 Direcțiile regionale 

de implementare ale 

Direcției Generale 

pentru Programele 

Europene de 

Infrastructură Mare vor 

 Vă rugăm să 

descrieți mecanismul 

de guvernanță la 

nivelul teritoriului 

eligibil. 

pag24 pct.3.3 
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planului și rolul 

acestora 

fi utilizate ca organisme 

intermediare. 

 


