
Anunț privind selecția partenerilor economici și sociali și a organismelor care reprezintă 

societatea civilă pentru constituirea Grupului de coordonare a tranziției la neutralitatea 

climatică la nivelul județului Galați 

 
 

Consiliul Județean Galați lansează procesul de constituire a Grupului de coordonare a tranziției 

la neutralitatea climatică la nivelul județului Galați. 

 

Grupul de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Galați va fi 

structură de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol de coordonare și monitorizare a 

procesului de tranziție la neutralitatea climatică pentru județul Galați. 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, forța de muncă și protecția socială, 

educație și sănătate publică. 

 

Consiliul Județean Galați va derula o procedură transparentă și nediscriminatorie de selectare 

a partenerilor economici și sociali și a organismelor  care reprezintă societatea civilă la nivelul 

județului Galați 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 partenerilor economici și sociali și a organismelor  care reprezintă 

societatea civilă la nivelul județului Galați, Consiliul Județean Galați invită organizațiile 

interesate să își exprime interesul pentru  participarea la Grupul de coordonare a tranziției la 

neutralitatea climatică la nivelul județului Galați, prin completarea formularului de intenție, a 

anexelor acestuia și transmiterea acestuia pe adresa grup.teritorial.pttjgalati@cjgalati.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 10.02.2023, ora 900,              la adresa grup.teritorial.pttjgalati@cjgalati.ro, Formularul de   

intenție completat și semnat de reprezentantul legal conform cerințelor formulate în ghid, cu 

respectarea modelului anexat prezentului anunț. 

 

În cadrul procesului de selecție, Consiliul Județean Galați 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 Galați 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 Galați, va 

solicita nominalizarea reprezentanților săi în Grupul de coordonare a tranziției la 
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neutralitatea climatică la nivelul județului Galați. Fiecare organizație selectată va 

nominaliza 1 membru titular, respectiv 1 membru supleant. 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 Galați vor avea în vedere nominalizarea unor 

persoane cu funcții de decizie în cadrul organizației. 

 

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 Galați, semnată de reprezentantul legal al organizației, care va cuprinde numele 

complet, funcțiile și datele de contact ale persoanelor desemnate se va transmite la adresa 

grup.teritorial.pttjgalati@cjgalati.ro. 

 

Informații cu privire la funcționarea, rolul și responsabilitățile Grupului de coordonare a 

tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Galați 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). 
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