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Anexa 1  Anunț privind selecția partenerilor relevanți pentru Comitetul de Monitorizare a 
Programului Tranziție Justă 

 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) lansează procesul de constituire a Comitetului de 
Monitorizare pentru Programul Tranziție Justă (CM PTJ).  

CM va fi structura națională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în 
procesul de implementare a PTJ 2021-2027, care se va reuni pe parcursul întregii perioade de programare 
pentru a examina implementarea programului și progresele înregistrate în îndeplinirea acestuia. Detalii 
despre rolul și activitatea comitetului sunt prezentate în proiectul Regulamentului de organizare și 
funcționare a CM, ce va fi aprobat în prima reuniune a CM. 

În vederea selectării unor parteneri reprezentativi și implicați ca membri ai comitetului, MIPE invită 
autoritățile și organizațiile interesate din rândul autorităților locale, reprezentanților societății civile, 
mediului de afaceri, de cercetare și universitar de la nivel regional în conformitate cu secțiunea B1.2. 
din Ghid privind constituirea Comitetului de Monitorizare a Programului Tranziție Justă 2021-2027, să își 
exprime interesul pentru participarea la CM PTJ, prin completarea și depunerea unui Formular de 
candidatură.  

Precizăm că, în conformitate cu prevederile Ghidului mai sus-menționat, se vor selecta 16 membri cu 
drept de vot, din următoarele categorii: 

1) reprezentanți ai autorităților locale, structuri asociative pentru dezvoltare teritorială (GAL/ADI, 
alte forme parteneriale) - din județele incluse în PTJ, cu excepția organizațiilor membre în AMR, 
AOR și AcoR  = 2 reprezentanți; 

2) reprezentanți ai partenerilor economici - reprezentanți ai mediului de afaceri (camere de comerț, 
patronate, asociații profesionale) din județele incluse în PTJ/care au puncte de lucru înregistrate 
în județele incluse în PTJ - 2 reprezentanți; 

3) reprezentanți ai partenerilor sociali - organizații din domeniul egalității de gen și nediscriminare, 
incluziunii și demnității sociale (ONG-uri, fundații, asociații) din județele incluse în PTJ/ care au 
puncte de lucru/sucursale înregistrate în județele incluse în PTJ = 2 reprezentanți; 

4) reprezentanți ai organizațiilor din domeniul protecției mediului (ONG-uri, fundații, asociații) din 
județele incluse în PTJ = 2 reprezentanți; 

5) reprezentanți ai organizațiilor/furnizorilor de formare profesională/educație/ocupare (ONG-uri, 
fundații, asociații, operatori economici) din județele incluse în PTJ = 2 reprezentanți; 

6) reprezentanți ai organizațiilor de cercetare - dezvoltare (institut de CDI, stațiune de cercetare, 
centru de transfer tehnologic) din județele incluse în PTJ = 2 reprezentanți; 

7) reprezentanți ai universităților din cele 6 județe din PTJ sau structuri asociative ale 
universităților, cu personalitate juridică = 2 reprezentanți. 

8) reprezentanți ai organizațiilor de tineret din județele incluse în PTJ – 2 reprezentanți. 

În cadrul procesului de selecție, Autoritatea de Management (AM) pentru PTJ 2021-2027 va avea în vedere 
asigurarea unei reprezentări echilibrate a domeniilor relevante pentru implementarea programului 
precum și reprezentativitatea, expertiza și experiența organizațiilor selectate, acestea urmând să fie 
implicate activ în coordonarea strategică. AM PTJ precizează totodată că, în cazul în care partenerii 
sociali sau organismele care reprezintă societatea civilă fac parte dintr-o organizație de tip confederativ 
general/sectorial, nu vor fi luate în considerare formularele de intenție transmise individual de către 
membrii acestora.  

 
Un candidat poate fi selectat numai la o singură categorie dintre cele menționate la pct. B.1.2., astfel 



18  

încât candidații care au depus aplicații pentru mai multe categorii vor fi excluși automat de la categoriile 
următoare. Selecția se va face de la categoria 1 la categoria 8.  

În cazul în care la o categorie nu s-au depus aplicații/s-au depus mai puține aplicații care îndeplinesc 
criteriile de calificare decât numărul de candidați ce pot fi selectați, atunci numărul de reprezentanți 
rămas disponibil se reportează la categoria precedentă (și în continuare în sus spre prima categorie) sau 
la categoriile următoare în ordine, urmând a fi selectați candidați suplimentari. În cazul în care nici 
după redistribuire nu se ocupă toate locurile disponibile, perioada de depunere a candidaturilor se poate 
prelungi numai pentru categoriile respective, prin publicarea unui anunț de prelungire pe pagina de 
internet a AM PTJ. 

Organizațiile/entitățile interesate sunt invitate să depună, prin poșta electronică, până la data de 
12.01.2023, la adresa cm.ptj@mfe.gov.ro, Formularul de candidatură completat și semnat de 
reprezentantul legal, cu respectarea modelului anexat prezentului anunț. 

Partenerilor selectați li se va solicita de către AM PTJ să transmită, la adresa cm.ptj@mfe.gov.ro 
Propunerea de nominalizare a membrului titular și a supleantului în Comitetul de Monitorizare a PTJ, 
semnată de reprezentantul legal al organizației, care va cuprinde numele complet, funcțiile și datele 
de contact ale persoanelor desemnate. 

Organizațiile selectate ca membri în CM PTJ vor avea în vedere nominalizarea unor persoane cu funcții 
de decizie în cadrul organizației. 

De asemenea, în procesul de nominalizare a reprezentanților organizațiilor membre în CM PTJ 
(titular/supleant), acestea vor avea în vedere urmărirea promovării egalității dintre bărbați si femei, 
nediscriminarea, precum și cerințele de la pct. 8.5 din Ghid. 

Documente suport: 

  -    Programul Tranziție Justă 2021-2027 (versiunea aprobată de Comisia Europeană, disponibilă pe pagina 
de internet a AM PTJ); 

- Ghidul de constituire a CM PTJ.  

Detalii și informații privind constituirea CM PTJ pot fi furnizate prin transmiterea unei solicitări la adresa 
cm.ptj@mfe.gov.ro. 
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