








Calendar elaborare Planuri Teritoriale pentru Tranziție Justă 

Sectiune/S
ub-

secțiune 
PTTJ 

(Anexa 2) 

Referință 
Regulament 

FTJ 
Denumire secțiune/sub-secțiune 

Dată 
transmitere de 

către GL 

Implicare 
consultant 

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

1.2 Art.7 alin (2) 
litera (b) 

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 

15.01.2021 DA 

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

2.1 Art.7 alin (2) 
litera (c) 

Evaluarea impactului economic, social și teritorial al tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic. 
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  
- sectoarele în transformare, care ar urma să fie supuse unei transformări a activităților,  
- pierderile de locuri de muncă și nevoile de recalificare preconizate, ținând seama de previziunile privind 
competențele; 
- potențialul de diversificare economică și oportunitățile de dezvoltare. 

01.02.2021 DA 

2.2 Art.7 alin (2) 
litera (d) 

Necesitățile și obiectivele de dezvoltare până în 2030 în vederea realizării neutralității climatice. 
-Necesitățile de dezvoltare pentru a face față provocărilor tranziției/Obiectivele și rezultatele preconizate prin punerea în 
aplicare a priorității FTJ mai ales în zona de conservare sau creștere a numărului locurilor de muncă ! 

15.02.2021 DA 

2.3 Art.7 alin (2) 
litera (e) 

Coerența cu alte strategii și planuri naționale, regionale sau teritoriale. 
-Strategii de specializare inteligentă/Strategiile teritoriale menționate la articolul 23 din Regulamentul UE [noul RDC];/Alte 
planuri de dezvoltare regionale sau naționale. 

26.02.2021 DA 

2.4 Art.7 alin (2) 
litera (g) 

Tipuri de operațiuni preconizate și contribuția estimată a acestora la atenuarea impactului tranziției climatice 15.03.2021 DA 

 Art.7 alin (2) 
litera (h) 

Limitat-Sprijin investițiilor productive ale altor întreprinderi decât IMM-urile: o listă 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 

29.03.2021 DA 

 Art.7 alin (2) 
litera (i) 

Limitat-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 a operațiunilor care urmează să fie sprijinite și o justificare a faptului că acestea contribuie la tranziția către o economie 
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 

09.04.2021 DA 

 Art.7 alin (2) 
litera (j) 

Sinergiile și complementaritatea operațiunilor avute în vedere 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 la nivel județean- nu doar pt teritoriul FTJ 

16.04.2021 DA 












