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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. 

3



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: Accelerarea tranziției către o economie verde prin promovarea unui sector forestier inteligent, adecvat provocărilor generate de atenuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea, cu reducerea tăierilor ilegale până la 100% faţă de 2013-2018
	Descriere: Gradul de tehnologizare în procesul de producţie aferent exploatărilor forestiere este încă unul deficitar în România. În acelaşi timp, principalul pericol la care sunt supuse pădurile din România îl constituie fenomenul tăierilor necontrolate. Conform Raportului privind starea pădurilor perioada 2008-2017, personalul silvic cu atribuţii de control a constatat un volum mediu anual de 309,9 mii mc masă lemnoasă provenită din tăieri ilegale. Conform datelor statistice, în anul 2019 s-au recoltat 18.904 mii metri cubi de lemn. La finalul anului anului 2019 , cifrele însă s-au schimbat radical, declaraţia conducătorului ministerului de resort, raportată la rezultatele Inventarului Forestier Naţional, fiind în sensul că„ȋn România se taie, ȋntr-un an, aproximativ 38,6 milioane de metri cubi de lemn, cu 20 de milioane peste cifrele oficiale (...) reprezintă tăieri neautorizate”. În acest context, ar fi de menţionat faptul că, pe pagina de internet a IFN, secţiunea „recoltă”, alăturat cifrei de 38,6 mil mc, apar precizări  referitoare la faptul că IFN nu are ca obiectiv cuantificarea tăierilor ilegale, iar cifrele reprezentând recolta sunt afectate de lipsa reprezentativităţii şi insuficienţa datelor, astfel încât nu pot reflecta realitatea şi trebuiesc interpretate şi folosite cu prudenţă.Cifrele vehicule în jurul amplorii tăierilor ilegale, au condus la declanşarea unei proceduri de infrigement împotriva României, în februarie 2020, dosarul fiind în continuare sub analiza CE.Datorită presiunii societății și a impactului dezastros asupra ecosistemelor forestiere, au fost adoptate politici menite să descurajeze această practică. Printre principalele măsuri adoptate sunt (i) organizarea în anul  2015 a Gărzile Forestiere, având ca scop controlul respectării regimului silvic de către toți deținătorii de vegetație forestieră, precum și controlul agenților economici ce au ca obiect de activitate exploatarea și comercializarea de lemn, (ii) lansarea în 2016 a aplicației Radarul Pădurilor, conectată la  serviciul  de  urgență  112), ce  permite  oricărei  persoane  să  verifice legalitatea  unui  transport  de  lemn de  pe drumurile  publice, aplicaţie interconectată la un sistem  complex, unic în Europa, de digitalizare a sectorului forestier (Sistemul Național Integrat de Urmărire a Trasabilității Materialelor Lemnoase – SUMAL), gestionat de MMAP, ce are ca obiectiv principal stoparea fenomenului tăierilor ilegale de pădure.
	Group3: Choice1
	ProblRT: Exploatarea ilegală intensivă a pădurilor românești este o problemă recurentă(..)Trebuie să se realizeze o reformă a sectorului forestier cât mai curând posibil, începând cu actualizarea SUMAL, revizuirea CoduluiSilvic, pentru a se asigura conformitatea deplină cu dispozițiile actelor legislative ale UE privind natura, consolidarea capacității administrative a Romsilva, în special în ceea ce privește organismele sale de control, precum și transparența în ceea ce privește activitățile forestiere.
	Group1: Choice3
	ProblST: 2019: Capacitatea generală de inovare a României rămâne scăzută(...) Digitalizarea este un factor esențial pentru îmbunătățirea inovării și a competitivității (...)2020: Durabilitatea competitivă (...) Durabilitatea mediului (...) Productivitate și competitivitate (...)Tehnologia digitală este esențială și va contribui la o redresare mai solidă a societăților și a economiilor noastre.
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	InstResp: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
	Beneficiari: Autorităţile publice centrale şi locale, administratorii resurselor  forestiere, proprietarii de păduri, organizaţiile neguvernamentale, cetăţenii.
	2021: 0
	2022: 35000000
	2023: 35000000
	2024: 35000000
	2025: 35000000
	2026: 30000000
	Total: 170000000
	MetCost: (1) costuri similare dezvoltării SUMAL 2.0, 20 mil euro;(2) costul sistemelor de monitorizare raportat la proiect O.U.G. privind unele măsuri pentru limitarea proiect, 50 mil euro;(3) platformelor primare/depozite - materiale universitare, 100 mil euro.
	DescriereDetaliu: Pentru probleme identificate se impun 3 niveluri prioritare de intervenţie, după cum urmează:(1) Realizarea unui aplicaţii informatice cuprinzând Registru Unic de Evidență a Pădurilor, pentru a fi încorporată în cadrul platformei informatice SUMAL (Sistemul Național Integrat de Urmărire a Trasabilității Materialelor Lemnoase), ceea ce va duce la eficientizarea utilităţii platformei; (2) Asigurarea transparenţei şi legalităţii lanţului de aprovizionare cu produse lemnoase prin asigurarea de sisteme de monitorizare video inteligentă care să permită măsurarea digitală şi stabilirea amprentei digitale a volumelor de lemn recoltat din păduri care sunt introduse în piaţă şi generarea unui sigiliu electronic al transporturilor de lemn, instituit pentru urmărirea trasabilității lemnului şi pentru prevenirea transporturilor multiple sau "supraîncărcarea" (fiind transporturile care în prezent contribuie în mod substanţial la volumului de lemn recoltat ilegal/neautorizat); ţinând cont că sunt 467 ocoale silvice şi 9 Gărzi Forestiere arondate celor 42 de judeţe, sunt necesare pentru o acoperire naţională de minim 2 sisteme pentru fiecare entitate, însemnând un total de 1.018.(3) Susţinerea valorificării superioare şi multi-ciclice a lemnului, ce contribuie la efortul de stocare pe termen lung a carbonului, prin dezvoltarea infrastructurii şi logisticii forestiere, cu prioritate dezvoltarea a 1.000 de platforme primare şi depozite pentru stocarea şi sortarea masei lemnoase, ceea ce va contribui la aplicarea unor tehnologii prietenoase cu mediul. Sortarea lemnului înainte de comercializare permite o valorificare superioară a acestuia prin luarea în considerare a mai multor categorii de sortimente și plasarea acestora în piață în funcție de valoarea și necesitatea lor. Lipsa platformelor primare amenajate determină frecvent o valorificare în ansamblu a întregii cantități de lemn, mare parte din acesta fiind ulterior folosit sub nivelul calitativ deținut (consecință fiind scurtarea dramatică a perioadei de stocare a carbonului din lemnul valorificat).Registru Unic de Evidență al Pădurilor ar trebui să prezintă informații actualizate și accesibile publicului privind:(a) situația pădurilor României și evoluția acestora;(b) localizarea prin baze de date GIS interconectate a pădurilor strict protejate, a celor din arii protejate, a rețelei de ecosisteme reprezentative și a măsurilor restrictive impuse in aceste zone;(c) situația proprietăților forestiere și a măsurilor propuse de management;(d) situația fluxurilor de intrări de lemn rotund în piață;(e) situația implementării programelor de finanțare;(f) sistemul de evidență publică a registrelor de control.Administrarea şi paza pădurilor din FFN , unde se aplică regimul silvic, este realizată prin ocoale silvice (de stat şi de regim/private), 48.6 % fiind proprietate publică a statului, 15.9 % proprietate publică a UAT, 1,4 % proprietate privată a UAT şi 34.1 % proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice.Pădurile sunt gestionate după obiective de protecţie şi de producţie (într-un procent aproximativ egal). La nivelul anului 2018, cca 40% din pădurile României se aflau încadrate în diferite categorii de arii naturale protejate, cea mai mare parte fiind în siturile Natura 2000. Pe lângă contribuţia la conservarea biodiversităţii, protecţia surselor de apă şi serviciile de recreere aduse societăţii, pădurile au un aport important în atenuarea schimbărilor climatice, sechestrarea carbonului şi stocarea acestuia pe termen lung, inclusiv în produsele lemnoase rezultate în urma prelucrării. Raportările realizate în cadrul Regulamentului LULUCF, arată faptul că în pădurile din România (raportate la datele din IFN), stocul de carbon din biomasa vie a crescut (marea majoritatea a  pădurilor  din  România  având între 40 și 80 de ani, fiind în  una din  cele  mai productive perioade, din punctul de vedere al creșterilor în volum, iar creșterea volumului exploatat din ultimii ani este strâns legată de sporirea creșterii pădurilor, însă volumul exploatat nu a depășit creșterea pădurilor), alături de carbonul reținut în lemnul mort și sol (de menţionat însă că odată cu procesul de îmbătrânire al pădurilor stocul de carbon din biomasa vie are o descreștere progresivă a sechestrări carbonului), şi în produsele din lemn. Zonele forestiere și suprafețele împădurite din România au o importantă capacitate de absorbție a CO2, estimată la 25 444 000 de tone (pe baza inventarului LULUCF), ceea ce reprezintă 6 % din capacitatea de absorbție a CO2 a tuturor zonelor forestiere și suprafețelor împădurite din UE (JRC, 2019). Prin urmare, este vital ca lemnul recoltat să fie utilizat pe cicluri lungi de producţie, cu valoare adăugată multiplă, în acest sens fiind şi acţiunile înscrise în Planul de acţiune al UE privind economia circulară.
	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, 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 viabilităţii şi competitivităţii economice, principiul eficienţei administrative, principiul obligaţiei de rezultat şi principiul transparenţei. Aceste principii formează corolarul sub care se configurează intervenţiile propuse în documentul de faţă.În ceea ce priveşte evidenţa proprietăţii forestiere, Legea nr. 57/2020 privind gospodărirea durabilă a pădurilor României prevede că: „În vederea aplicării regimului silvic și gestionării durabile a fondului forestier se instituie Registrul național de evidență informatizată a proprietăților forestiere, la nivelul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură” (art. 2 alin. 1).
	ModSprijin: Intervenţia cu cele 3 niveluri prioritare propuse, vor contribui la consolidarea capacităţii de combatere a tăierilor ilegale şi creşterea gradului de aplicare a practicilor prietenoase cu mediul.
	Group2: Choice1
	Group4: Choice1
	Group5: Choice1
	Group6: Choice1
	Group7: Choice2
	Group8: Choice3
	Group9: Choice2
	Group10: Choice2
	Group11: Choice2
	Group12: Choice3
	DNSH: Intervenţia propusă are ca scop combaterea tăierilor ilegale de lemn şi creşterea gradului de aplicare a tehnologiilor prietenoase cu mediul, fiind 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, protecţia resurselor de apă, tranziţia către o economie circulară, prevenirea poluării, protecţia şi refacerea biodiversităţii şi a ecosistemelor. În acelaşi timp, intervenţia se încadrează în criteriile tehnice de examinare ce au ca scop determinarea condițiilor în care o anumită activitate economică se califică drept o activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice, astfel cum au fost supuse consultării de Comisia Europeană.
	Targhets: 1 aplicaţie pentru completarea SUMAL.1.018 sisteme de monitorizare inteligentă.1.000 platforme primare/depozite.
	Milestones: Un sistem informatic de trasabilitate şi urmărire a materialelor lemnoase complet şi eficient.Măsurarea volumelor recoltate eficace.Vanzarea lemnului măsurat prin realizarea de platforme primare moderne.
	AlteUE: Pactul Verde European – EU Green Deal.Noua Agendă Digitală .Planul UE de acțiune pentru economia circulară.Regulamentul LULUCF.Viitoarea Strategie UE pentru Păduri.Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn se suportă de către operatorul economic proprietar al materialelor lemnoase
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