ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului
“Promovarea participării tinerilor la tranziția justă – Teen4Green”
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 2344/27.01.2022 al vicepreședintelui Consiliului
județean Prahova, domnul Dumitru Tudone și Raportul Direcției Proiecte cu
Finanțare Externă nr. 2345/27.01.2022 la proiectul de Hotărâre privind aprobarea
proiectului “Promovarea participării tinerilor la tranziția justă – Teen4Green”.
- Ghidul Solicitantului pentru grantul “Promovarea participării tinerilor la
tranziția justă - EUTEENS4GREEN”;
În temeiul Art. 173 alin. (1) lit. a) și f), din Ordonanța de Urgență a
Guvernului României nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
Consiliul județean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1. Se aprobă proiectul “Promovarea participării tinerilor la tranziția justă
Teen4Green”.
Art. 2. Se aprobă bugetul proiectului “Promovarea participării tinerilor la
tranziția justă – Teen4Green” și cheltuielile aferente ale acestuia după cum urmează:
- Valoarea totală a proiectului : 932.943,70 EURO
- Finanțare nerambursabilă (95%): 886,296.52 EURO
- Cofinanțare (5%): 46.647,18 EURO
Art. 3. Se aprobă contribuția financiară proprie din bugetul Consiliului
Județean Prahova în valoare de 46.647,18 EURO reprezentând 5% din valoarea
cheltuielilor eligibile.
Art. 4. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.
PREȘEDINTE,
Iulian Dumitrescu
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL,
Hermina Adi Bîgiu
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ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 2344/27.01.2022

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului
“ Promovarea participării tinerilor la tranziția justă – Teen4Green”

La 11 decembrie 2019, Comisia Europeană a adoptat Comunicarea privind Europa Green
Deall , stabilind o foaie de parcurs ambițioasă către o nouă politică de creștere durabilă pentru
Europa.
Această strategie de referință se referă, pe de o parte, la reducerea emisiilor și, pe de altă
parte despre transformarea UE într-o societate echitabilă și prosperă, cu o societate modernă,
eficientă din punct de vedere al resurselor și economie competitivă.
Direcția Generală pentru Politică Regională și Urbană a Comisiei Europene (DG REGIO)
a lanasat , un „Set de instrumente pentru participarea tinerilor la Fondul pentru o tranziție justă”.
Acesta își propune să încurajeze oportunități de participare mai ambițioase, semnificative și mai
numeroase pentru tinerii din regiunile vizate de Fondul pentru o tranziție justă, precum și să se
asigure că efectele unor astfel de procese vor duce la strategii și intervenții de calitate mai bună
care să abordeze provocările tranziției.
Fondul pentru o tranziție justă este un instrument nou, cu un buget global de 17,5 miliarde
euro, din care 7,5 miliarde euro provin din cadrul financiar multianual și 10 miliarde euro din
NextGenerationEU.
FTJ este un element cheie al Pactului verde european și primul pilon al Mecanismului de
tranziție justă. Acesta își propune să atenueze costurile sociale și economice care rezultă din
tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic, printr-o gamă largă de activități
destinate în principal diversificării activității economice și ajutării oamenilor să se adapteze pe o
piață a muncii în schimbare.
Obiectivul grantului EUTEENS4GREEN este reprezenat de motivarea tinerilor și
transformarea acestora în actori pentru punerea în aplicare a unor soluții care să asigure
incluziunea în tranziția verde.
Ca atare, este o politică de creștere ambițioasă care se străduiește să reconcilieze economia
cu planeta noastră și să reconciliem felul în care producem și felul în care consumăm resursele,
precum și pentru a face ca această nouă economie să funcționeze pentru oameni.
Participarea tinerilor este un proces continuu care nu poate fi lăsat la improvizație, ci
trebuie gândit și pus în practică în centrul implementării Fondului pentru tranziție justă. Înainte de
a începe orice proces de participare a tinerilor, este importantă o analiză asupra motivelor și
obiectivelor programului., precum și să evalueze resursele de care dispun. Bugetarea acestuia
merită o mențiune specială: pentru a avea un impact și a avea sens, participarea tinerilor necesită
o corespunzătoare finanțare.
Valoarea totală a proiectului este de 932.943,70 EURO din care 886,296.52 EURO finanțare
nerambursabilă reprezentând 95 % din valoarea totală a proiectului, 46.647,18 EURO, contribuția
proprie a Județului Prahova reprezentând 5% din valoarea totală a proiectului.
Ținând cont de argumentele prezentate, consider necesar și oportun aprobarea proiectului de
Hotărâre privind aprobarea proiectului “ Promovarea participării tinerilor la tranziția justă –
Teen4Green”.
Având în vedere cele prezentate mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.
Vicepreședinte,
Dumitru Tudone

ROMÂNIA
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RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului
“ Promovarea participării tinerilor la tranziția justă – Teen4Green”
La 11 decembrie 2019, Comisia Europeană a adoptat Comunicarea privind Europa Green
Deall , stabilind o foaie de parcurs ambițioasă către o nouă politică de creștere durabilă pentru
Europa.
Această strategie de referință se referă, pe de o parte, la reducerea emisiilor și, pe de altă
parte despre transformarea UE într-o societate echitabilă și prosperă, cu o societate modernă,
eficientă din punct de vedere al resurselor și economie competitivă.
Direcția Generală pentru Politică Regională și Urbană a Comisiei Europene (DG REGIO)
a lanasat , un „Set de instrumente pentru participarea tinerilor la Fondul pentru o tranziție justă”.
Acesta își propune să încurajeze oportunități de participare mai ambițioase, semnificative și mai
numeroase pentru tinerii din regiunile vizate de Fondul pentru o tranziție justă, precum și să se
asigure că efectele unor astfel de procese vor duce la strategii și intervenții de calitate mai bună
care să abordeze provocările tranziției.
Fondul pentru o tranziție justă este un instrument nou, cu un buget global de 17,5 miliarde
euro, din care 7,5 miliarde euro provin din cadrul financiar multianual și 10 miliarde euro din
NextGenerationEU.
FTJ este un element cheie al Pactului verde european și primul pilon al Mecanismului de
tranziție justă. Acesta își propune să atenueze costurile sociale și economice care rezultă din
tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic, printr-o gamă largă de activități
destinate în principal diversificării activității economice și ajutării oamenilor să se adapteze pe o
piață a muncii în schimbare.
Obiectivul grantului EUTEENS4GREEN este reprezenat de motivarea tinerilor și
transformarea acestora în actori pentru punerea în aplicare a unor soluții care să asigure
incluziunea în tranziția verde.
Ca atare, este o politică de creștere ambițioasă care se străduiește să reconcilieze economia
cu planeta noastră și să reconciliem felul în care producem și felul în care consumăm resursele,
precum și pentru a face ca această nouă economie să funcționeze pentru oameni.
Participarea tinerilor este un proces continuu care nu poate fi lăsat la improvizație, ci
trebuie gândit și pus în practică în centrul implementării Fondului pentru tranziție justă. Înainte de
a începe orice proces de participare a tinerilor, este importantă o analiză asupra motivelor și
obiectivelor programului., precum și să evalueze resursele de care dispun. Bugetarea acestuia
merită o mențiune specială: pentru a avea un impact și a avea sens, participarea tinerilor necesită
o corespunzătoare finanțare.
Județul Prahova face parte din cele 6 județe selectate să participe la mecanismul de
tranziție justă. Acest mecanism este compus din 3 piloni: 1) Fondul de Tranziție Justă ce va
contribui la diversificarea economiei din zonele cele mai afectate de tranziția climatică, 2) o
schemă dedicată de investiții - InvestEU și 3) o facilitate de împrumut pentru sectorul public care
să mobilizeze investiții adiționale în regiunile vizate.
Județul Prahova se încadrează în categoria regiunilor ce pot benefia de aceste fonduri,
prin care să contribuie la transformarea regiunii atât din punct de vedere economic, ecologic, cât

și social.
Programul Operațional Tranziție Just sprijină exclusiv activitățile care sunt direct legate
de obiectivul său specific acela de a permite regiunilor și cetățenilor să abordeze impactul social,
economic și de mediu al tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic. Acțiunile
care vor face obiectul finanțării POTJ, așa cum se prevede în Pactul ecologic european și în Planul
de Investiții pentru o Europă Durabilă, vin în completarea celorlalte acțiuni din următorul cadru
financiar multianual pentru perioada 2021- 2027, însă din perspectiva unică de a contribui la
abordarea consecințelor sociale și economice ale tranziției către neutralitatea climatică a Uniunii
prin utilizarea la un loc a finanțărilor oferite în domeniul climei și al obiectivelor sociale la nivel
regional.
Așa cum este identificat în Raportul de țară din 2020 privind România care însoțește
documentul COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN,
CONSILIUL EUROPEAN, BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ ȘI EUROGRUP, pentru o
tranziție de succes, vor fi necesare investiții suplimentare în infrastructura energetică, dat fiind
faptul că producția de energie electrică pe bază de combustibili fosili, producția de energie
termică sau industria prelucrătoare energointensivă și industria grea din județele Dolj, Galați,
Prahova, Gorj, Hunedoara și Mureș reprezintă aproximativ 35 % din emisiile totale de gaze cu
efect de seră din România care provin din industria minieră și din industria prelucrătoare.
Valoarea totală a proiectului este de 932.943,70 EURO din care 886,296.52 EURO finanțare
nerambursabilă reprezentând 95 % din valoarea totală a proiectului, 46.647,18 EURO, contribuția
proprie a Județului Prahova reprezentând 5% din valoarea totală a proiectului.
Față de cele prezentate anterior și avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea
proiectului “ Promovarea participării tinerilor la tranziția justă – Teen4Green”.
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