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FIȘĂ DE REFORME ȘI INVESTIȚII 
Propunere pentru Planul Național de Redresare și Reziliență 

Titlul intervenţiei ce urmează a fi inclusă în PNRR 

1. Problema identificată 

1.1 
Descrierea problemei sistemice care necesită o intervenţie 
și situaţia la momentul curent 

Se va descrie problema identificată. Se recomandă exemplificare prin date INS/Eurostat/OCDE și 
comparaţii cu media europeană. Au existat politici publice în domeniu? Care a fost impactul lor? 
Ce recomandări se pot face? 

1

http://www.mfe.gov.ro/pnrr


2.  Recomandările Uniunii Europene din cadrul Semestrului 
European 

2.1  Probleme menţionate în Raportul de ţară din 20201 

Da       Nu           
Detalii despre probleme identificate. 

2.2 Recomandările specifice de ţară din 2019 și/sau din 20202 

Da Nu 
Detalii despre probleme identificate. 

2.3 Obiectivul de dezvoltare durabilă vizat3

Fără sărăcie Inegalităţi reduse 

Foamete “zero” Orașe și comunităţi durabile 

Sănătate și bunăstare Consum și producţie responsabile 

Educaţie de calitate Acţiune climatică 

Egalitate de gen Viaţa acvatică 

Apă curată și sanitaţie Viaţa terestră 

Energie curată și la preţuri accesibile Pace, justiţie și instituţii eficiente 

1 Raportul de țară din 2020 este disponibil aici: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020‐
european_semester_country‐report‐romania_ro.pdf 
2 Recomandările specifice de țară din 2019 sunt disponibile aici: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8442-2020-
COR-1/ro/pdf  iar cele din 2020 sunt disponibile aici: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST‐
8442‐2020‐COR‐1/ro/pdf  
3 http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/
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Muncă decentă și creștere economică Parteneriate pentru realizarea obiectivelor 

Industrie, inovaţie și infrastructură 

3 Descrierea reformei și a investiţiilor aferente

3.1 Instituţia responsabilă de reformă

Instituția care va avea responsabilitatea realizării reformei, monitorizarea și raportarea 
țintelor/obiectivelor de etapă. Se vor menționa și eventualii parteneri ai acestor entități.

3.2 Beneficiarii finali ai intervenţiei

Entitățile publice și/sau private care vor fi beneficiarii finali ai proiectului. Se vor menționa 
și eventualii parteneri ai acestor entități.

3.3 Costul total al intervenţiei, perioada de implementare 
/raportare și metodologia de estimare a costurilor

Costuri (euro) 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

TOTAL 

Se va detalia și metodologia de estimare a costurilor. 
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3.4 Descrierea intervenţiei în detaliu

Se va include o descriere detaliată a intervenției și obiectivele urmărite
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3.5  Detalii despre maturitatea intervenţiei și modul în care se 
asigură implementarea integrală până în 2026 

Se va include o descriere detaliată a intervenției și obiectivele urmărite
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3.6 Modul în care intervenţia va sprijini îmbunătăţirea  
cadrului de implicare a partenerilor sociali și economici 

3.7 Contribuţia la una/mai multe dintre iniţiativele emblematice 
descrise de UE4 

DA NU 

Accelerarea

Renovarea

Reîncărcarea și realimentarea 

Conectarea

Modernizarea

Dezvoltarea

Recalificarea și 
perfecţionarea 

3.8 Contribuţia la componenta verde a PNRR

Se va menționa dacă contribuie cu 0%, 40% sau 100% la componenta verde și codurile exacte 
aferente intervențiilor menționate în Anexa IIA la Regulament5 
Codul tipului de intervenţie: 

0% 40% 100% 

3.9  Contribuţia la componenta digitală a PNRR 

Se va menționa dacă contribuie cu 0%, 40% sau 100% la componenta digitală și codurile exacte 
aferente intervențiilor menționate în Anexa III la Regulament 
Codul tipului de intervenţie: 

0% 40% 100% 

3.10  Implicaţiile din punct de vedere al ajutorului de stat 
Fără implicaţii Acoperit de

Regulamentul de 
exceptare (GBER) 

Schemă actuală 
aprobată 

Notificare către 
Comisia Europeană 
necesară 

4 Cele șapte inițiative (‘Flagships’) sunt descrise în Comunicarea Comisiei: https://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0575&from=en 
5 Forma intermediară a Regulamentului Facilitatea de Redresare și Reziliență este disponibilă aici:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST‐14310‐2020‐INIT/en/pdf urmând ca forma finală să fie publicată în perioada 
următoare 
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3.11  Modul de respectare al principiului "Do No Significant Harm" 
în cadrul intervenţiei propuse 

Se va menționa cum sunt respectate regulile acestui principiu, în baza Regulamentului UE 
852/2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile6 

3.12 Ținte (Targets) - indicatori cantitativi)

Se vor detalia și punctul de plecare, metodologia și modul de selecție a indicatorilor7 

6 Acest Regulament este disponibil aici: https://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN 
7 Un ‘target’ reprezintă o realizare cantitativă a unui indicator agreat (numărul de kilometri de cale ferată construiți, numărul de metri 

pătrați ai clădirii renovate, numărul de beneficiari ai unui anumit sistem de investiții etc.). Alegerea acestor indicatori ar trebui să 
reflecte implementarea reformelor și investițiilor și, prin urmare, să fie operaționali. 
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3.13  Obiective de etapă (Milestones) - indicatori calitativi 

Se vor detalia și punctul de plecare, metodologia și modul de selecție a indicatorilor8 

3.14 Contribuţia la alte documente programatice ale UE

 Lb{¢L¢¦¤L!κhwD!bL½!¤L!κt9w{h!b! 

8 Un obiectiv de etapă (milestone) nu reflectă cantități, ci mai degrabă o realizare calitativă verificabilă în mod obiectiv (legislație 
adoptată,operaționalizare completă a sistemelor IT etc.) și detaliază conținutul și caracteristicile dorite.
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	Titlul Interventiei: Atingerea obiectivelor Directivei Cadru pentru Apă privind conectivitatea prin îndepărtarea lucrărilor hidrotehnice abandonate de pe cursurile de apă
	Descriere: Pe cursul râurilor din România se află lucrări hidrotehnice care şi-au pierdut folosinṭa, sunt abandonate şi suferă o continuă degradare. Pentru atingerea stării ecologice bune, respectiv a potenṭialului ecologic bun, potrivit Directivei Cadru pentru Apă (DCA), continuitatea longitudinală şi condiṭiile morfologice ale râului trebuie îmbunătăṭite. Fiind într-o stare avansată de degradare, aceste structuri care se întind pe întreaga lăṭime a cursului de apă, pot reprezenta un real pericol în cazul cedării structurale. Soluṭia firească în astfel de cazuri este îndepărtarea uvrajului pentru restabilirea conectivităṭii longitudinale a râului.De altfel, potrivit art. 56(1) lit. e) al Legii Apelor, lucrările abandonate sau neîntreṭinute corespunzător trebuie demolate.Totodată trebuie menṭionat că întreruperile longitudinale ale râurilor sunt unul din subiectele infringement-ului deschis nr. 2015/4036.Cu toate că în pregătirea planurilor de management a bazinelor hidrografice (PNMBH) au fost inventariate toate lucrările de pe cursul apelor, numai o serie neînsemnată dintre aceste barări sunt cuprinse în aceste planuri de management, iar  aceste măsuri nu au fost realizate.Astfel, spre exemplu, în bazinul hidrografic Jiu pot fi identificate trei structuri abandonate pe râul Sohodol; în bazinul Crişuri barajul Ginta pe Crişul Negru; în bazinul Someş-Tisa barajul Cătălina pe Lăpuş; în bazinul Banat pe râul Nera priza de apă Sasca Montană, pe râul Beu baraj aval păstrăvărie, pe râul Caraş priza MHC Grădinari, pe râul Bârzava moara Savii la Roviniṭa Mare, pe râul Bega la moara Chizătău şi pe râul Timiş la MHC Daicoviciu. Numai ultimele două uvraje sunt prevăzute pentru demolare în PNMBH.Cazurile de bună practică arată că, pentru atingerea obiectivelor de mediu, trebuie asigurată conectivitatea longitudinală a râurilor. Astfel, în Europa de Vest au fost deja îndepărtate un număr de 4984 de bariere de pe cursul râurilor, în timp ce în Statele Unite au fost îndepărtate deja 1797 de structuri. Importanṭa unor astfel de măsuri este subliniată şi de Strategia Biodiversităṭii 2030, publicată de Comisia Europeană, una din ṭinte fiind asigurarea de 25.000 km de râuri cu curgere liberă. 
	Group3: Choice1
	ProblRT: Investițiile pentru gestionarea inundațiilor viitoare identificate în planurile de management al riscului de inundații se ridică la aproximativ 3,7 miliarde EUR. În absența unor politici și măsuri privind schimbările climatice, clima se va schimba în mod considerabil în următorii 50-100 de ani, ceea ce va duce la o pierdere de aproximativ 8-10 % din PIB¬ul pe cap de locuitor în România până în 2100.
	Group1: Choice3
	ProblST: Ce ce vizează schimbările climatice 
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	InstResp: Administraṭia Naṭională Apele RomâneMinisterul Mediului, Apelor şi Pădurilor
	Beneficiari: Administraṭia Naṭională Apele Române/Ministerul Mediului, Apelor şi PădurilorConsilii localeRegia Naṭională a PădurilorAdministratori/proprietari de uvraje abandonateONG-uri de mediu Asociaṭii de pescari 
	2021: 204300
	2022: 204300
	2023: 408600
	2024: 817200
	2025: 817200
	2026: 817200
	Total: 3268800
	MetCost: Deoarece planurile de management bazinale nu cuprind toate lucrările hidrotehnice abandonate, costurile sunt doar o estimare. Acestea trebuie actualizate de ANAR, în urma parcurgerii inventarului acestor lucrări.
	DescriereDetaliu: Privitor la lucrările hidrotehnice abandonate sau neîntreṭinute corespunzător, prevederile legale şi cele din planurile de management bazinale întârzie să fie implementate, astfel încât trebuie parcurse două etape: A. Componenta de reformă: Alcătuirea şi publicarea inventarului tuturor barierelor de pe cursul râurilor, cu descrierea principalelor caracteristici şi cu precizarea proprietarului şi a stării în care se află. Aplicarea legislaṭiei şi introducerea măsurilor de îndepărtare a barierelor abandonate sau neîntreṭinute în planurile de management al bazinelor hidrografice.Potrivit documentelor și comunicărilor Apelor Române din 2013, barările transversale care împiedică migraṭia ihtiofaunei au fost deja identificate de  Administraṭiile Bazinale. In consecinṭă, potrivit art. 56(1) lit. e) al Legii Apelor, ANAR trebuie să ia măsurile legale şi să dispună demolarea lucrărilor abandonate sau neîntreṭinute. Aceste prevederi vor fi consemnate în cel de-al treilea ciclu de management al bazinului hidrografic (2022-2027) documentele aflându-se în curs de elaborare.B. Componenta de investitie: Implementarea măsurilor de îndepărtare a uvrajelor şi urmărirea implementării măsurilor de demolare impuse proprietarilor celorlalte lucrări.În urma parcurgerii etapei de autorizăre a lucrărilor, începând cu 2022 se poate trece la înlăturarea structurilor abandonate, ANAR urmărind implementarea măsurilor, atât la obiectivele din propria administrare, cât şi la cele cu terṭi proprietari.OBIECTIVE propuse:O.1. Inventarierea barajelor de pe cursul râurilor.O.2.Asigurarea continuităṭii longitudinale a râurilor la lucrările hidrotehnice abandonate prin aplicarea legislaṭiei naṭionale specifice.Deoarece măsurile prevăd revenirea la o curgere naturală, nealterată a apei, concomitent cu restabilirea transportului natural de sedimente, efectele aşteptate vor îmbunătăṭi starea ecologică a corpurilor de apă, iar ecosistemele se vor putea reface. Ca urmare, va creşte şi rezilienṭa acestora în faṭa posibilelor modificări din viitor, de pildă în urma schimbărilor climatice. Astfel, măsurile propuse aduc o contribuṭie la obiectivele de dezvoltare durabilă, după cum urmează: Apă curată şi sanitaţie6.6 Până în 2020, protejarea și restabilirea ecosistemelor legate de apă, inclusiv munți, păduri, zone umede, râuri, rezervoare acvifere și lacuriAcţiune climatică13.1. Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare la riscurile legate de climă și dezastrele naturale în toate țările.Viaţa terestră15.1 Până în 2020, asigurarea conservării, restabilirii și utilizării durabile a ecosistemelor de apă dulce terestre și interioare și a serviciilor acestora, în special păduri, zone umede, munți și terenuri aride, în conformitate cu obligațiile prevăzute de acordurile internaționale15.5 Luarea unor măsuri urgente și semnificative pentru a reduce degradarea habitatelor naturale, a stopa pierderea biodiversității și, până în 2020, a proteja și preveni extincția speciilor amenințate15.9 Până în 2020, integrarea valorilor biodiversității și ecosistemelor în planificarea națională și locală, procesele de dezvoltare, strategii și planurile de reducere a sărăciei
	DescriereMatur: Inventarul lucrărilor de barare de pe cursul râurilor este deja finalizat, prin urmare nu sunt de așteptat întârzieri. Apreciem că, pentru implementarea măsurilor, procesul de autorizare va fi cel care va ocupa o durată mai lungă decât implementarea propriu-zisă, deoarece acest tip de lucrări este unul relativ simplu, necesitând dotare şi logistică minime. În orice caz, pentru proiectele cu un parcurs mai dificil în faza de reglementare, sunt diponibili până la trei ani pentru perioada de autorizare.Deşeurile, la rândul lor, sunt cu amprentă redusă, fiind vorba despre piatră, cărămidă, beton şi beton armat. Toate aceste deşeuri sunt reutilizabile, respectiv reciclabile. Durata de execuṭie, de asemenea, este foarte scurtă, de ordinul zilelor sau cel mult a săptămânilor. Ca exemplu, cel mai mare baraj demolat în Franṭa, înalt de 36 m şi lung de 278 m, a fost îndepărtat în trei luni, în condiṭiile pandemiei din 2020. 
	ModSprijin: Măsura va permite îndeplinirea obligaṭiilor legale şi pentru operatorii economici fără resurse, ca de exemplu intreprinderilor miniere aflate în diferite stadii de închidere. De asemenea, va permite implicarea activă a unor entități precum asociaṭiile de pescari sau sectorul ONG de mediu în atingerea obiectivelor de mediu asumate la nivel de ṭară.
	Group2: Choice1
	Group4: Choice1
	Group5: Choice1
	Group6: Choice1
	Group7: Choice1
	Group8: Choice1
	Group9: Choice1
	Group10: Choice2
	Group11: Choice4
	Group12: Choice3
	DNSH: Climate change mitigation - fără impact;Climate change adaptation - cu un impact pozitiv, deoarece măsurile implementate vor creşte rezilienṭa ecosistemelor în general, implicit şi faṭă de schimbari ale climei;The sustainable use and protection of water and marine resources - cu un impact pozitiv, deoarece măsurile implementate vor creşte biodiversitatea ecosistemelor în general, crescând valoarea resursei apă. Măsurile contribuie la îndeplinirea obiectivelor Directivei Cadru Apă, starea ecologică bună, respectiv potenṭialul ecologic bun;The circular economy, including waste prevention and recycling - fără impact. Toate deşeurile sunt reutilizabile;Pollution prevention and control to air, water or land - fără impact, singurele probleme s-ar putea naşte în cazul demolării unor baraje de acumulare cu sedimente toxice. Nu au fost propuse spre demolare baraje de acumulare;The protection and restoration of biodiversity and ecosystems - măsurile propuse sprijină 100% acest pilon.
	Targhets: T1. Inventarul barierelor de pe cursul râurilor, cu descrierea principalelor caracteristici, cu precizarea proprietarului şi a stării de întreṭinere. T2. Potrivit cu numărul de structuri abandonate identificat la punctul T1, dispoziṭii emise către proprietarii uvrajelor privind necesitatea de îndepărtare a barierelor abandonate sau neîntreṭinute, potrivit cu art. 56(1) lit. e) al Legii Apelor. T3. 11 planuri de management al bazinelor hidrografice care să cuprindă inventarul de mai sus şi măsurile de îndepărtare a barierelor abandonate.T4. Potrivit cu numărul de structuri abandonate identificat la punctul T1, un număr de lucrări hidrotehnice indepărtate care în prezent se află în administrarea ANAR sau a diferiṭilor proprietari.T5. Planul de monitorizare a îndeplinirii lucrărilor. T6. Planul de monitorizare a efectelor asupra ecosistemelor în urma îndepărtării uvrajelor.
	Milestones: Faza de iniṭiere a proiectului: colectarea datelor despre barierele de pe cursul râurilor de la administraṭiile bazinale din subordine, întocmirea inventarului acestor structuri şi a introducerii în drafturile planurilor de management al bazinelor hidrografice. Termen: 30.09.2021.Faza de planificare a ordinii de implementare a măsurilor şi notificarea proprietarilor de structuri abandonate. Termen: 31.12.2021.Faza de implementare a proiectului: îndepărtarea barărilor abandonate şi verificarea în teren a realizării măsurilor impuse proprietarilor notificaṭi. Termen: 31.03.2026.Faza de încheiere şi raportare a proiectului. Elaborarea programului de monitorizare. Termen: 31.08.2026.
	AlteUE: Reforma şi măsurile propuse contribuie 100% la obiectivele de mediu a câmpului de intervenṭie cod 050 din Anexa IIA a Regulamentului FRR: Nature and biodiversity protection, natural heritage and resources, green and blue infrastructure.Măsurile propuse sunt strict necesare pentru atingerea obiectivelor Directivei Cadru Apă, starea ecologică bună, respectiv potenṭialul ecologic bun al corpurilor de apă.Acest fel de măsuri au o influenṭă pozitivă în atingerea obiectivelor de mediu statutate de Directiva Habitate, deoarece asigură şi îmbunătăṭesc starea de conservare a speciilor şi habitatelor.Măsurile vor contribui direct la atingerea ṭintei de 25.000 km de râuri cu curgere liberă, publicată de Comisia Europeană în Strategia Biodiversităṭii 2030. 
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