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ANEXA I 

  

METODA DE ALOCARE A RESURSELOR FONDULUI PENTRU O TRANZIȚIE 

JUSTĂ 

 

Pentru fiecare stat membru, pachetul financiar este determinat în conformitate cu următoarele 

etape:  

(a) cota fiecărui stat membru este calculată ca fiind suma ponderată a cotelor determinate 

pe baza următoarelor criterii, ponderate după cum urmează: 

(i) emisiile de gaze cu efect de seră ale instalațiilor industriale din regiunile de nivel 

NUTS 2 în care intensitatea carbonului, astfel cum este definită de raportul 

dintre emisiile de gaze cu efect de seră ale instalațiilor industriale raportate de 

statele membre în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 

166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului1 comparativ cu valoarea 

adăugată brută a industriei, depășește cu un factor doi media UE-27. În cazul în 

care nivelul respectiv nu este depășit în nicio regiune de nivel NUTS 2 dintr-un 

stat membru, sunt luate în considerare emisiile de gaze cu efect de seră ale 

instalațiilor industriale din regiunea de nivel NUTS 2 cu cea mai mare intensitate 

a carbonului (pondere de 49 %), 

(ii) ocuparea forței de muncă în sectorul mineritului de cărbune și lignit (pondere de 

25 %), 

(iii) ocuparea forței de muncă în industrie în regiunile de nivel NUTS 2 care sunt 

luate în considerare în sensul literei (i) (pondere de 25 %); 

(iv) producția de turbă (pondere de 0,95 %), 

(v) producția de șisturi bituminoase (pondere de 0,05 %); 

(b) alocările care rezultă din aplicarea literei (a) sunt ajustate pentru a se asigura că niciun 

stat membru nu primește o sumă care depășește 2 miliarde EUR. Sumele care depășesc 

2 miliarde EUR pentru fiecare stat membru sunt redistribuite în mod proporțional cu 

alocările tuturor celorlalte state membre. Cotele statelor membre sunt recalculate în 

consecință; 

(c)  cotele statelor membre care rezultă din aplicarea literei (b) sunt ajustate în sens negativ 

sau pozitiv cu un coeficient de 1,5 înmulțit cu diferența pozitivă sau negativă dintre 

VNB-ul pe cap de locuitor (măsurat în paritatea puterii de cumpărare) al statului 

membru respectiv pentru perioada 2015-2017 și VNB-ul mediu pe cap de locuitor din 

statele membre ale UE-27 (medie exprimată ca 100 %); 

Această ajustare nu se aplică statelor membre pentru care alocarea a fost limitată în conformitate 

cu litera (b). 

(d) alocările rezultate din aplicarea literei (c) sunt ajustate pentru a se asigura că alocarea 

finală din FTJ are ca rezultat o intensitate a ajutorului pe cap de locuitor (măsurată pe 

baza întregii populații a statului membru) de cel puțin 6 EUR pe întreaga perioadă.   

                                                 
1 Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 ianuarie 2006 de 

instituire a unui registru european al emisiilor și transferului de poluanți și de modificare a Directivelor 

91/689/CEE și 96/61/CE ale Consiliului (JO L 33, 4.2.2006, p. 1). 
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Sumele pentru asigurarea unei intensități minime a ajutorului sunt deduse proporțional 

din alocările tuturor celorlalte state membre, cu excepția celor pentru care alocarea a 

fost limitată în conformitate cu litera (b).  

Alocarea din Fondul pentru o tranziție justă se adaugă alocării care rezultă din punctele 1-16 

din anexa XXII la [noua propunere privind RDC] și nu este inclusă în baza de alocare căreia i 

se aplică punctele 10-15 din anexa XXII la [noua propunere privind RDC]. 
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ANEXA II 

MODEL PENTRU PLANURILE TERITORIALE PENTRU O TRANZIȚIE JUSTĂ  

 

1. Prezentarea procesului de tranziție și identificarea celor mai afectate teritorii din 

statul membru 

Câmp de text [12000] 

 

Referință: Articolul 7 alineatul (2) litera (a) 

1.1. Prezentare a procesului de tranziție preconizat către o economie neutră din punct de 

vedere climatic, în conformitate cu obiectivele planurilor naționale privind energia și clima 

și cu alte planuri de tranziție existente, cu un calendar pentru încetarea sau reducerea 

activităților precum extracția de cărbune și lignit sau producția de energie electrică pe bază 

de cărbune  

 

Referință: Articolul 7 alineatul (2) litera (b) 

1.2. Identificarea teritoriilor care se preconizează că vor fi cele mai afectate și justificarea 

acestei alegeri, cu estimarea corespunzătoare a impactului economic și asupra ocupării 

forței de muncă pe baza prezentării de la secțiunea 1.1 

 

2. Evaluarea provocărilor legate de tranziție, pentru fiecare dintre teritoriile 

identificate 

2.1. Evaluarea impactului economic, social și teritorial al tranziției către o economie neutră 

din punct de vedere climatic  

 

Referință: Articolul 7 alineatul (2) litera (c) 

Câmp de text [12000] 

 

Identificarea activităților economice și a sectoarelor industriale afectate, făcând distincția 

între: 

- sectoarele în declin, care ar urma să își înceteze sau să își reducă în mod semnificativ 

activitățile legate de tranziție, inclusiv un calendar corespunzător; 

- sectoarele în transformare, care ar urma să fie supuse unei transformări a activităților, a 

proceselor și a producției. 
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Pentru fiecare dintre cele două tipuri de sectoare:  

- pierderile de locuri de muncă și nevoile de recalificare preconizate, ținând seama de 

previziunile privind competențele; 

- potențialul de diversificare economică și oportunitățile de dezvoltare. 

 

2.2. Necesitățile și obiectivele de dezvoltare până în 2030 în vederea realizării neutralității 

climatice 

 

Referință: Articolul 7 alineatul (2) litera (d) 

Câmp de text [6000] 

 

- Necesitățile în materie de dezvoltare pentru a face față provocărilor legate de tranziție;  

- Obiectivele și rezultatele preconizate prin punerea în aplicare a priorității FTJ.  

 

2.3. Coerența cu alte strategii și planuri naționale, regionale sau teritoriale  

 

Referință: Articolul 7 alineatul (2) litera (e) 

Câmp de text [6000] 

 

- Strategii de specializare inteligentă; 

- Strategiile teritoriale menționate la articolul 23 din Regulamentul UE [noul RDC];  

- Alte planuri de dezvoltare regionale sau naționale.  

 

2.4. Tipuri de operațiuni preconizate 

Câmp de text [12000] 

 

Referință: Articolul 7 alineatul (2) litera (g) 

- tipurile de operațiuni preconizate și contribuția estimată a acestora la atenuarea impactului 

tranziției climatice  

 

Referință: Articolul 7 alineatul (2) litera (h) 

Se completează doar în cazul în care se acordă sprijin investițiilor productive ale altor 

întreprinderi decât IMM-urile:  
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- o listă exhaustivă a acestor operațiuni și întreprinderi, iar pentru fiecare dintre acestea, o 

justificare a necesității acordării acestui sprijin printr-o analiză a lacunelor care să 

demonstreze că pierderile de locuri de muncă preconizate ar depăși numărul preconizat de 

locuri de muncă create în absența investiției 

 

 

Referință: Articolul 7 alineatul (2) litera (i) 

Se completează numai în cazul în care se acordă sprijin pentru investiții în vederea reducerii 

emisiilor de gaze cu efect de seră generate de activitățile enumerate în anexa I la Directiva 

2003/87/CE:  

- o listă exhaustivă a operațiunilor care urmează să fie sprijinite și o justificare a faptului că 

acestea contribuie la tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic și conduc 

la o reducere substanțială a emisiilor de gaze cu efect de seră care se situează sub nivelurile 

de referință pertinente stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul Directivei 

2003/87/CE și cu condiția ca acestea să fie necesare pentru protejarea unui număr 

semnificativ de locuri de muncă  

 

 

Referință: Articolul 7 alineatul (2) litera (j) 

- sinergiile și complementaritatea operațiunilor avute în vedere cu alte programe din cadrul 

obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă (în sprijinul 

procesului de tranziție), cu alte instrumente de finanțare (Fondul pentru modernizarea 

sistemului Uniunii de comercializare a certificatelor de emisii) și cu ceilalți piloni ai 

Mecanismului pentru o tranziție justă (schema specifică din cadrul InvestEU și facilitatea de 

împrumut pentru sectorul public a Băncii Europene de Investiții) pentru a răspunde nevoilor 

de investiții identificate 

 

2.5. Indicatori de realizare sau de rezultat specifici programelor 

Referință: Articolul 8 alineatul (1) 

A se completa doar în cazul în care sunt prevăzuți indicatori specifici programelor: 

- justificarea necesității indicatorilor de realizare sau de rezultat specifici programelor, pe 

baza tipurilor de operațiuni preconizate  

 

Tabelul 1. Indicatori de realizări 

Obiectiv specific ID [5] Indicator [255] Unitate de 

măsură 

Obiectiv de 

etapă (2024) 

Ținta pentru 

2029 

      

 

Tabelul 2. Indicatori de rezultat 
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Obiectiv 

specific 

ID 

[5] 

Indicator 

[255] 

Unitate de 

măsură 

Valoarea 

de 

referință 

Anul de 

referință 

Ținta 

pentru 

2029 

Sursa 

datelor 

[200] 

Comentarii 

[200] 

         

 

 

3. Mecanisme de guvernanță  

Referință: Articolul 7 alineatul (2) litera (f) 

Câmp de text [5000] 

 

 

3.1. Parteneriat 

- Modalități de implicare a partenerilor în pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea și 

evaluarea planului teritorial pentru o tranziție justă; 

- Rezultatele consultării publice.  

 

3.2. Monitorizare și evaluare  

- Monitorizarea și evaluarea măsurilor planificate, inclusiv indicatori de măsurare a 

capacității planului de a-și atinge obiectivele 

 

3.3. Organismul/organismele de coordonare și de monitorizare  

Organismul sau organismele care răspund de coordonarea și monitorizarea punerii în 

aplicare a planului și rolul acestora 
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ANEXA III 

 

INDICATORI COMUNI DE REALIZARE AI POLITICII REGIONALE („RCO”) ȘI INDICATORI COMUNI DE REZULTAT AI 

POLITICII REGIONALE („RCR”) PENTRU FONDUL PENTRU O TRANZIȚIE JUSTĂ2 

 

Realizări Rezultate 

RCO01 - Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, 

mici, medii, mari) 

RCO 02 - Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi 

RCO 03 - Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin instrumente 

financiare 

RCO 04 - Întreprinderi care beneficiază de sprijin nefinanciar 

RCO 05 - Întreprinderi nou înființate care beneficiază de sprijin 

 

RCO 10 - Întreprinderi care cooperează cu instituții de cercetare 

RCO 120 - Întreprinderi care beneficiază de sprijin în vederea 

reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră generate de activitățile 

enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE 

RCR01 - Locuri de muncă create în entitățile care beneficiază de 

sprijin 

RCR 02 - Investiții private care completează sprijinul public (din 

care: granturi, instrumente financiare) 

RCR 03 - IMM-uri care introduc inovații în materie de produse sau 

procese 

RCR 04 - IMM-uri care introduc inovații în materie de 

comercializare sau organizare 

RCR 05 - IMM-uri care introduc inovații la nivel intern 

RCR 06 - Cereri de brevete depuse la Oficiul European de Brevete 

RCR 29 - Emisii de gaze cu efect de seră estimate, generate de 

activitățile enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE în 

întreprinderile care beneficiază de sprijin 

 

RCO 13 - Servicii și produse digitale dezvoltate pentru întreprinderi 

 

RCR 11 - Utilizatori de noi servicii și aplicații digitale publice 

RCR 12 - Utilizatori de noi produse, servicii și aplicații digitale 

dezvoltate de întreprinderi 

 

                                                 
2 Din motive legate de prezentare, indicatorii sunt grupați pentru a asigura o corelare mai ușoară cu indicatorii incluși în alte regulamente specifice fondurilor de coeziune. 
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RCO 15 - Capacități create pentru incubatoarele de afaceri 

 

RCR 17 - Întreprinderi înființate cu 3 ani în urmă aflate încă pe piață 

RCR 18 - IMM-uri care utilizează servicii pentru incubatoarele de 

afaceri la un an de la crearea incubatorului 

 

 

RCO 101 - IMM-uri care investesc în dezvoltarea competențelor 

 

RCR 97 - Programe de ucenicie care beneficiază de sprijin în IMM-

uri 

RCR 98 - Angajați din IMM-uri care finalizează programe de 

educație și formare profesională continuă (CVET) (în funcție de tipul 

de competență: competențe tehnice, de management, de 

antreprenoriat, ecologice, altele) 

RCO 22 - Capacitate de producție suplimentară pentru energia din 

surse regenerabile (din care: energie electrică, termică) 

 

RCR 31 - Total energie din surse regenerabile produsă (din care: 

energie electrică, termică) 

RCR 32 - Energie din surse regenerabile: Capacități conectate la rețea 

(operaționale) 

RCO 34 - Capacități suplimentare pentru reciclarea deșeurilor  

RCR 46 - Populația deservită de instalații de reciclare a deșeurilor și 

de sisteme de gestionare a deșeurilor mici  

RCR 47 - Deșeuri reciclate 

RCR 48 - Deșeuri reciclate utilizate ca materii prime  

RCR 49 - Deșeuri recuperate 

RCO 38 - Suprafața de teren reabilitat care beneficiază de sprijin 

RCO 39 - Sisteme de monitorizare a poluării aerului instalate 

RCR 50 - Populația care beneficiază de măsuri privind calitatea 

aerului 

RCR 52 - Terenuri reabilitate utilizate pentru zone verzi, locuințe 

sociale, activități economice sau la nivel de comunitate 
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pentru participanți3,4: 

RCO 200 - șomeri, inclusiv șomeri de lungă durată,   

RCO 201 - șomeri de lungă durată,   

RCO 202 - persoane inactive,  

RCO 203 - persoane ocupate, inclusiv lucrătorii care desfășoară 

activități independente,   

RCO 204 - sub 30 de ani,   

RCO 205 - peste 54 de ani,   

RCO 206 - absolvenți de învățământ secundar inferior sau sub acest 

nivel (ISCED 0-2),  

RCO 207 - persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale 

(ISCED 4),  

RCO 208 - persoane cu studii superioare (ISCED 5-8), 

RCO 209 - număr total de participanți5  

pentru participanți6:  

RCR 200 - persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la încetarea 

calității de participant,   

RCR 201 - persoane care urmează studii sau cursuri de formare la 

încetarea calității de participant,   

RCR 202 - persoane care dobândesc o calificare la încetarea calității 

de participant,   

RCR 203 - persoane ocupate, inclusiv cele care desfășoară o activitate 

independentă, la încetarea calității de participant. 

 

 

 

                                                 
3Se raportează toți indicatorii de realizare și de rezultat referitori la participanți. 
4 Toate datele cu caracter personal trebuie defalcate în funcție de sex (bărbați/femei – persoane non-binare). În cazul în care anumite rezultate nu sunt posibile, nu este necesar să se colecteze și să 

se raporteze date pentru acești indicatori de rezultat. Atunci când datele sunt colectate din registre, statele membre nu trebuie să se alinieze la definițiile stabilite de comun acord și pot utiliza 

definițiile naționale. 
5Se calculează automat, pe baza indicatorilor comuni de realizare legați de statutul profesional. 
6Toate datele cu caracter personal trebuie defalcate în funcție de sex. În cazul în care anumite rezultate nu sunt posibile, nu este necesar să se colecteze și să se raporteze date pentru acești indicatori 

de rezultat. Atunci când datele sunt colectate din registre, statele membre nu trebuie să se alinieze la definițiile stabilite de comun acord și pot utiliza definițiile naționale. 


