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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? 
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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: Susţinerea dezvoltării durabile investind în natură prin creşterea suprafeţelor pentru conservarea, utilizarea durabilă și refacerea diversității biologice, consolidând capacitatea de management a ariilor naturale protejate, cu până la 10 % faţă de 2020
	Descriere: Pe teritoriul României se regăsesc cinci dintre regiunile biogeografice stabilite la nivelul UE, fiind desemnate 606 situri Natura 2000 conf. Directivei Habitate și Directivei Păsări (435 situri de importanţă comunitară şi 171 situri de protecţie specială avifaunistică) ce reprezintă 22,8 % teritoriul ţării, având în acelaşi timp statut de arii naturale protejate (ANP).Agenţia Natională pentru ANP răspunde pentru administrarea ANP şi asigură managementul ANP, respectiv implementarea măsurilor de conservare conform planurilor de management (313 PM sunt aprobate) prin structurile teritoriale proprii, structuri special constituite şi prin parteneriate cu terţe părţi, însă fără un capitol bugetar separat pentru managementul ANP. Gradul de finanţare este extrem de scăzut (prin POIM AP 4 OS 4.1 cca 169 mil euro; prin INTERREG EUROPE 2014-2020 cca 24 mil euro; Regia Naţională a Pădurilor Romsilva ce asigură managementul pentru 15,7%, asigură din bugetul propriu cca 6 mil euro), iar Strategia naţională şi Planul de acţiune pentru conservarea biodiversităţii pentru 2014–2020 nu are o monitorizare coerentă a acţiunilor propuse. Cadru de acțiune prioritară Natura 2000 pentru 2021-2027, instrument strategic de planificare multianuală conform Directivei Habitate, pentru România a cuantificat nevoile prioritare de finanţare anuală la 544 mil euro (cu un total pentru 2021-2027 de 3.806 mil euro).Este necesară transparentizarea datelor privind biodiversitatea şi facilitarea accesului publicului şi a factorilor interesaţi şi afectaţi la informaţii privind ANP. MMAP gestionează mai multe platforme [(i) INSPIRE, cu limitele pentru ANP, inclusiv siturile Natura 2000, (ii) SINCRON, datele incluse în PM, (iii) Registrul Naţional Integrat pentru raportare IBIS conf. art. 17 Directiva Habitate], accesibile pe bază de user şi parolă, fiind necesară însă o interfaţă uşor de utilizat şi transparentă care să ofere publicului larg posibilitatea de a identifica informaţiile minime privind ANP.Se impune identificarea zonelor prin care România poate contribui la atingerea obiectivelor Strategiei UE 2030 privind biodiversitatea. În prezent Catalogul Naţional al Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine include 43.800 ha (se desfăşoară studii de cca 1.864 mii lei pentru identificare/cartare pentru alte 39.865 ha), însă avem păduri cu valoare ridicată de conservare, cu biodiversitate deosebită (estimate la cca 700 mii ha), necesitând studii pentru identificare şi cartare pentru a fi ocrotite.
	Group3: Choice1
	ProblRT: Cap. 4.5. Durabilitatea mediului Corelarea prosperității economice cu durabilitatea mediului este o provocare majoră pentru România. (...) În același timp, România, ca și întreaga UE, se confruntă cu problema schimbărilor climatice și a degradării și a degradării mediului. Aceste provocări duale necesită politici coerente pentru a asigura o dezvoltare durabilă.(...) Exploatarea ilegală intensivă a pădurilor românești este o problemă recurentă (...).
	Group1: Choice3
	ProblST: 2019: Capacitatea generală de inovare a României rămâne scăzută, iar competitivitatea sa viitoare este amenințată (...) Digitalizarea este un factor esențial pentru îmbunătățirea inovării și a competitivității țării. 2020: (...) statele membre să continue să se concentreze asupra celor patru dimensiuni ale durabilității competitive – stabilitatea economică, echitatea socială, durabilitatea mediului, productivitatea și competitivitatea (...) Tehnologia digitală este esențială (...).
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	InstResp: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
	Beneficiari: Autorităţile publice centrale şi locale, administratorii resurselor naturale, organizaţiile neguvernamentale, cetăţenii
	2021: 0
	2022: 254400000
	2023: 254400000
	2024: 254400000
	2025: 254400000
	2026: 251900000
	Total: 1269500000
	MetCost: 3 niveluri prioritare:- îmbunătățirea și adaptarea platformelor informatice privind ANP, acces/transparentizare date, 10 mil euro;- manag. ANP, elaborare/implementare PM, 1,25 mld euro;- studii pentru identificarea ecosisteme forestiere, 9,5 mil euro.
	DescriereDetaliu: Pentru probleme identificate se impun 3 niveluri prioritare de intervenţie, după cum urmează:(1) îmbunătățirea și adaptarea platformelor informatice privind ariile naturale protejate, reunite într-un cadru unitar şi facil ce asigură accesul şi transparentizarea datelor; intervenţia are la bază proiectele prin care s-au dezvoltat platformele informatice propuse a se armoniza şi adapta pentru accesul facil al publicului (datele minime sunt considerate entitatea căreia îi revine responsabilitatea de administrare, limitele şi datele spaţiale specifice habitatelor şi speciilor ce constituie obiectivul protecţiei într-o anumită zonă, măsurile de conservare aferente);(2) asigurarea managementului ariilor naturale protejate prin elaborarea sau implementarea, după caz, a planurilor de management ale ANP (în completarea proiectelor aflate în implementare pentru elaborare/implementare planuri de management, cu Ghidul solicitantului aferent obţinerii finanţării prin POIM Axa 4 Obiectivul specific 4.1 - 5 mil euro valoarea maximă per proiect de elaborare plan, respectiv implementara măsurilor de conservare conform plan);(3) elaborarea de studii pentru identificarea ecosistemelor naturale valoroase, cu focus asupra ecosistemelor forestiere (implicând costuri similare studiilor derulate în prezent de MMAPădurilor - 9,5 euro/ha evaluat), fiind estimat a fi necesar de evaluat 1 mil ha.Primul nivel de interveţie va contribui la digitalizarea serviciilor oferite în prezent de autorităţile responsabile pentru protecţia mediului.Asigurarea managementului ariilor naturale protejate, cu elaborarea de planuri de management sau, acolo unde acestea au fost deja elaborate, implementarea acest planuri, va contribui la salvgardarea obiectivelor privind conservarea biodiversităţii şi atingerea obiectivelor Pactului Numeroase studii  au arătat că ariile naturale protejate cuprinzând ecosistemele naturale deosebite din perspectiva conservării diversităţii biologice, sunt un instrument important pentru atenuarea și adaptarea schimbărilor climatice. Astfel că o mai bună gestionare a ariilor naturale protejate, alături de creşterea suprafeţelor destinate conservării biodiversităţii şi protecţiei mediului, vor contribui la creşterea capacităţii naturale de absorbţie a dioxidului de carbon, cu un aport însemnat în combaterea schimbărilor climatice şi atingerea obiectivelor UE privind neutralitatea climatică.Elementele-cheie din Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030 – Readucerea naturii în viețile noastre  vizează stabilirea unor zone protejate pentru cel 30 % din suprafaţa terestră din UE, respectiv 30 % din suprafaţa marină, iar cel puţin o treime din zonele protejate, reprezentând 10% din zona terestră a UE și 10% din zona maritimă a UE, ar trebui să se afle sub o protecție  strictă - cu accent pe definire/cartografiere/monitorizare/protecţie strictă pentru toate pădurile primare și seculare ale UE. În acest context, având în vedere gradul ridicat de biodiversitate pe care-l deţine România, se impune identificarea cu prioritate a celor mai valoroase ecosisteme naturale care pot contribui la atingerea obiectivelor Strategiei UE. 
	DescriereMatur: Intervenţia propusă are un grad ridicat de maturitate, având în vedere toate cele 3 nivele prioritare sunt continuarea unor procese aflate în derulare.În plus, în lipsa unei Strategii naţionale privind biodiversitatea, trebuie precizat faptul că prin Programul de guvernare 2020-2024 PNL – USR-PLUS – UDMR, s-a agreat „adoptarea unei noi strategii forestiere naționale. Viitoarea strategie forestieră națională va trebuie să fie armonizată atât cu strategiile din domeniul forestier de la nivel european și nivel internațional, cât și cu alte politici sectoriale/ trans-sectoriale relevante și să se axeze pe principiile rezultate din procesul de consultare demarat în iulie 2020 cu factorii interesați din domeniu”. Principiile la care Programul se referă reprezintă rezultate procesului de consultare publică privind opțiunile strategice pentru dezvoltarea politicii forestiere, printre acestea regăsindu-se: principiul reprezentativităţii în conservarea biodiversităţii, principiul fundamentării ştiinţifice şi principiul transparenţei. Aceste principii formează corolarul sub care se configurează intervenţiile propuse în documentul de faţă. 
	ModSprijin: Intervenţia cu cele 3 niveluri prioritare propuse, vor contribui la creşterea gradului de conştientizare asupra importanţei conservării biodiversităţii şi a accesului publicului la informaţiile despre ariile naturale protejate.
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	Group4: Choice1
	Group5: Choice1
	Group6: Choice1
	Group7: Choice2
	Group8: Choice3
	Group9: Choice1
	Group10: Choice2
	Group11: Choice2
	Group12: Choice3
	DNSH: Intervenţia propusă are ca scop conservarea biodiversităţii, fiind implicit durabilă din punct de vedere al mediului, conform accepţiunii Regulamentului UE 852/2020, contribuind în mod substanțial la obiectivele de mediu privind adaptarea şi atenuarea schimbărilor climatice, utilizarea durabilă şi protecţia resurselor de apă, protecţia şi refacerea biodiversităţii şi a ecosistemelor.
	Targhets: (1) 1 platformă informatică cu interfaţă accesibilă publicului şi factorilor interesaţi şi afectaţi;(2) 250 de planuri de management elaborate sau implementate;(3) 700.000 ha identificate ca ecosisteme forestiere valoroase.22,8% din teritoriul naţional aflat în situri Natura 2000 reprezintă cca 5,4 mil ha, astfel că ţinta de 10% creştere suprafeţe dedicate pentru conservarea biodiversităţii ar însemna cca 540 mii ha, cifră cuprinsă în indicatorul propus de 700.000 ha.
	Milestones: (1) operaţionalizarea completă a platformei informatice privind biodiversitatea;(2) elaborarea şi implementarea măsurilor de conservare prin planurile de management ale ariilor naturale protejate;(3) securizarea ecosistemelor forestiere naturale valoroase.
	AlteUE: Pactul Verde European – EU Green Deal.Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030 – Readucerea naturii în viețile noastre.Noua Agendă Digitală.Viitoarea Strategie UE pentru Păduri.
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Yes
	Check Box32: Yes
	Check Box33: Yes
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Semnatura: Asociaţia WWF România / Costea Antoanela


