
Anunț privind selecția partenerilor relevanți pentru constituirea Grupului de coordonare a tranziției 
la neutralitatea climatică la nivelul județului Prahova 

 
 
Consiliul Județean Prahova lansează procesul de constituire a Grupului de coordonare a tranziției la 
neutralitatea climatică la nivelul județului Prahova.  
 
Grupul de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Prahova va fi structură de 
tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol de coordonare și monitorizare a procesului de tranziție la 
neutralitatea climatică pentru județul Prahova. Înființarea și funcționarea acestei structuri parteneriale va 
asigura premisele implicării tuturor actorilor socio-economici și din mediul academic relevanți de la 
nivelul teritoriului, privați și publici, alături de autoritățile responsabile de protecția mediului (Agenția 
Județeană pentru Protecția Mediului, Direcția Silvică, Garda de Mediu), forța de muncă și protecția socială 
(Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă și Agenția Județeană 
pentru Plăți și Inspecții Sociale), educație și sănătate publică.  
 
Consiliul Județean Prahova va derula o procedură transparentă și nediscriminatorie de selectare a 
reprezentanților mediului de afaceri și societății civile pentru a se asigura un nivel optim de 
reprezentativitate a sindicatelor și patronatelor, organizațiilor de protecția mediului, organizațiilor 
tinerilor, femeilor, organizațiilor grupurilor vulnerabile, asociațiilor profesionale în domeniul 
urbanismului, energiei regenerabile, formării profesionale.  
 
În vederea selectării reprezentanților mediului de afaceri și societății civile pentru a se asigura un nivel 
optim de reprezentativitate a sindicatelor și patronatelor, organizațiilor de protecția mediului, 
organizațiilor tinerilor, femeilor, organizațiilor grupurilor vulnerabile, asociațiilor profesionale în 
domeniul urbanismului, energiei regenerabile, formării profesionale, Consiliul Județean Prahova invită 
organizațiile interesate din rândul partenerilor economici și sociali, organismelor reprezentând societatea 
civilă să își exprime interesul pentru participarea la Grupul de coordonare a tranziției la neutralitatea 
climatică la nivelul județului Prahova, prin completarea formularului de intenție și transmiterea acestuia 
pe adresa pttj@cjph.ro.   

 
Un candidat poate fi selectat numai la o singură categorie, astfel încât candidații care au depus aplicații 
pentru mai multe categorii vor fi excluși automat de la categoriile următoare.  
 
Organizațiile/entitățile interesate sunt invitate să depună, prin poșta electronică, până la data de 
06.02.2023, la adresa pttj@cjph.ro, Formularul de intenție completat și semnat de reprezentantul legal, cu 
respectarea modelului anexat prezentului anunț.  
 
În cadrul procesului de selecție, Consiliul Județean Prahova va avea în vedere asigurarea unei reprezentări 
echilibrate a domeniilor relevante pentru implementarea programului operațional precum și 
reprezentativitatea, expertiza și experiența organizațiilor selectate, acestea urmând să fie implicate activ 
în coordonarea strategică. 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 acesteia. De asemenea, nu se vor accepta 
solicitările de includere în Grupul de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului 
Prahova a instituțiilor pentru care au fost înregistrate şi dovedite fraude în ceea ce privește gestionarea de 
fonduri publice sau fonduri europene în perioada de programare 2007-2013 și/sau 2014-2020.  

 
În urma finalizării procesului de selecție a organizațiilor, Consiliul Județean Prahova, va solicita 
nominalizarea participanților în Grupul de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul 
județului Prahova, în termen de 3 zile lucrătoare.  Se va nominaliza 1 membru titular, respectiv 1 
membru supleant de către fiecare organizație, pentru a se asigura respectarea prevederilor Regulamentului 
(UE) nr. 1060/2021. De asemenea, în procesul de nominalizare a reprezentanților se va avea în vedere 
respectarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați (transpunerea prevederilor articolului 9 
din Regulamentului (UE) nr.1060/2021). Organizațiile selectate ca membri în Grupului de coordonare a 
tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Prahova vor avea în vedere nominalizarea unor 
persoane cu funcții de decizie în cadrul organizației. De asemenea, în procesul de nominalizare a 

mailto:pttj@cjph.ro
mailto:pttj@cjph.ro


reprezentanților se va avea în vedere respectarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați 
(transpunerea prevederilor articolului 9 din Regulamentului (UE) nr.1060/2021). 
 
Propunerea de nominalizare a membrului titular și a supleantului care vor reprezenta organizația în cadrul 
Grupului de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Prahova, semnată de 
reprezentantul legal al organizației, care va cuprinde numele complet, funcțiile și datele de contact ale 
persoanelor desemnate se va transmite la adresa pttj@cjph.ro.  
 
Informații cu privire la funcționarea, rolul și responsabilitățile Grupului de coordonare a tranziției la 
neutralitatea climatică la nivelul județului Prahova se regăsesc în cadrul PTTJ și pot fi consultate pe pagina 
de internet a Autorității de Management (AM) pentru PTJ 2021-2027 (https://mfe.gov.ro/ptj-21-27/).  
 
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 Grupului de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la 
nivelul județului Prahova pot fi furnizate prin transmiterea unei solicitări la adresa pttj@cjph.ro.   
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Formular de intenție 

 privind participarea la Grupul de coordonare a tranziției la neutralitatea  
climatică la nivelul județului Prahova 

 
Toate câmpurile sunt obligatorii. Formularul completat se va transmite, atât scanat (cu semnătură) cât 
și în format editabil, pe adresa pttj@cjph.ro până la data de 06.02.2023. 
1) Denumirea organizației:……………………………………………………………………………. 
2) Adresa poștală completă (județ, localitate, cod, strada, număr):……….. 
3) Codul de înregistrare fiscală/ nr. înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 

…………………………………………………………………………………………… 
4) Telefon, fax, e-mail organizație: ……………………………………………………………. 
5) Reprezentant legal (Nume, prenume, funcție): …………………………………..…. 
6) Persoana de contact (Nume, prenume, funcție, date de contact):…………. 
7) Organizația are personalitate juridică și este  înregistrată/autorizată în mod corespunzător, conform 

legislației în vigoare și funcționează în prezent  
 DA 
 NU 

8) Vă rugăm sa precizați care este categoria pentru care se depune candidatura dvs. din lista  prezentată 
mai jos:  

 organizație din mediul de afaceri (patronate, asociații profesionale)  
  instituție din mediul universitar (universități de stat)  
  organizație în domeniul egalitate de gen și nediscriminare (ONG-uri, fundații, asociații)  
  organizație în domeniul incluziune și demnitate socială (ONG-uri, fundații, asociații)  
  organizație care are ca domeniu protecția mediului (ONG-uri, fundații, asociații)  
  organizație pentru dezvoltare teritorială (GAL/ADI, alte forme parteneriale) 
  organizație de formare profesională/educație/ocupare (ONG-uri, fundații, asociații) 
 organizație de tineret 

Nota: Se va bifa o singura categorie 
9) Organizația, organismele sale de conducere și administrare au fost implicate în cazuri de fraudare a 

fondurilor europene privind coeziunea, în cazuri de deturnare de fonduri sau în situații de abatere de 
la normele europene în ceea ce vizează utilizarea fondurilor europene privind coeziunea sau au fost 
condamnate definitiv pentru infracțiuni prevăzute de legislația națională sau comunitară în materie de 
accesare a fondurilor europene sau au fost condamnate penal pentru fapte de corupție, evaziune fiscală 
și/sau spălare de bani ? 
Se alege o singură variantă de răspuns (răspunsul pozitiv conduce la respingerea candidaturii): 

 DA 
 NU 

10) Relevanța activității organizației pentru domeniul vizat în formularul de candidatură 
Subcriteriu 1. Vechimea organizației în domeniul vizat (se va preciza vechimea organizației așa cum reiese 
din documentele depuse): 
           Peste 5 ani 
           Între 3-5 ani  
          Sub 3 ani  
Subcriteriu 2. Acțiuni, proiecte, inițiative derulate (se vor enumera acțiuni, proiecte, inițiative derulate de 
organizație în domeniul vizat):  

      minim 5 acțiuni, proiecte, inițiative 
     3, 4 acțiuni, proiecte, inițiative  

           1, 2 acțiuni, proiecte, inițiative  
Subcriteriu 3. Impactul si complexitatea acțiunilor, proiectelor, inițiativelor derulate (se vor descrie): 

 Minim două acțiuni, proiecte, inițiative derulate în parteneriat, în județul Prahova, cu caracter 
inovativ și  complexitate ridicată  

 O acțiune, proiect, inițiativă  derulată în parteneriat, în județul Prahova, cu caracter inovativ și  
complexitate ridicată  

 Acțiunile, proiectele, inițiativele au fost derulate individual, în județul Prahova.  
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11) Reprezentativitatea organizației la nivel județean/local (evenimente, acțiuni, activități, membri  
etc) 

Se alege o singură variantă de răspuns: 
Subcriteriu 1. Organizația are: 

 sediul/filiala/sucursala în județul Prahova  
 membri din Județul Prahova   

Subcriteriu 2. Reprezentativitatea organizației la nivel județean/local (evenimente, acțiuni, activități etc)  
 reprezentativitatea este la nivel județean pentru domeniul vizat; 
 reprezentativitatea este la nivel local. 

12) Capacitatea de implementare proiecte  
 Organizația a fost implicată în minim 3 proiecte cu finanțare europeană/ națională/ altă finanțare,  
 Organizația a fost implicată în 2 proiecte cu finanțare europeană/ națională/ altă finanțare,  
 Organizația a fost implicată într-un proiect cu finanțare europeană/națională/altă finanțare,  
 Organizația NU a fost implicată în niciun proiect cu finanțare europeană/ națională/ altă finanțare,  

Descrieți maxim 5 proiecte și furnizați un rezumat (maxim 1 pagina). 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
13) Politica privind principiile orizontale ale Uniunii Europene  
Precizați dacă organizația dumneavoastră, prin activitatea desfășurată și proiectele implementate, a adus 
contribuții relevante în oricare dintre domeniile: egalitate de șanse, nediscriminare, dezvoltare durabilă, 
protecția mediului, combaterea schimbărilor climatice, protecția biodiversității, protecția grupurilor 
vulnerabile.  

 Organizația dovedește (prin activitatea desfășurată și proiectele implementate) faptul că a adus 
contribuții relevante în 2 sau mai multe dintre domeniile: egalitate de șanse, nediscriminare, dezvoltare 
durabilă, protecția mediului, combaterea schimbărilor climatice, protecția biodiversității, protecția 
grupurilor vulnerabile. 

 Organizația dovedește (prin activitatea desfășurată și proiectele implementate) faptul că a adus 
contribuții relevante în unul dintre domeniile: egalitate de șanse, nediscriminare, dezvoltare durabilă, 
protecția mediului, combaterea schimbărilor climatice, protecția biodiversității, protecția grupurilor 
vulnerabile. 
Vă rugăm să descrieți acțiunile întreprinse prin care s-au adus contribuții relevante în oricare dintre 
domeniile precizate mai sus (maxim 1 pagină). 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Pentru fiecare domeniu se vor acorda 2 puncte. 

 Organizația NU dovedește faptul că a adus contribuții relevante în oricare dintre domeniile: egalitate 
de șanse, nediscriminare, dezvoltare durabilă, protecția mediului, combaterea schimbărilor climatice, 
protecția biodiversității, protecția grupurilor vulnerabile. 
14) Vă rugăm să detaliați modul în care preconizați că participarea organizației dumneavoastră va 

aduce valoare adăugată activității Grupului de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la 
nivelul județului Prahova. (max. 1 pagină.) 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul Penal, declar pe 
propria răspundere că informațiile furnizate sunt conforme cu realitatea și confirm corectitudinea datelor 
prezentate în procesul de selecție.  
Asum în numele …………………….(denumirea organizației) responsabilitățile ce ne revin în ceea ce 
privește protecția datelor cu caracter personal, confidențialitatea și evitarea conflictului de interese și sunt 
de acord cu prelucrarea datelor personale menționate în prezentul formular și în documentele atașate, în 
scopul efectuării de către Consiliul Județean Prahova a verificărilor în cadrul prezentei proceduri de 
selecție.  
 
Reprezentant legal, 
Nume prenume,  
Semnătura ______ 
Data____ 


