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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

4



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. 

7

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN


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: Imbunătățirea conectivității ecologice și armonizarea cadrului legislativ și de politici publice sectoriale
	Descriere: Asigurarea conectivității ecologice este esențială pentru conservarea biodiversității și este o prioritate a UE (The EU Strategy on Green Infrastructure). În România, în pofida faptului că importanța coridoarelor ecologice este recunoscută la nivel legislativ (OUG 57/2007), conform căruia coridorul ecologic este “zona naturală sau amenajată care asigură cerinţele de deplasare, reproducere şi refugiu pentru speciile sălbatice terestre şi acvatice şi în care se aplică unele măsuri de protecţie şi conservare”, în ultimii 12 ani, identificarea coridoarelor pentru toate speciile relevante și aplicarea măsurilor necesare nu au fost implementate în practică. Pe lângă consecințele negative asupra biodiversității, neaplicarea măsurilor adecvate are și un impact negativ asupra oamenilor:  exacerbarea conflictului dintre oameni și speciile sălbatice (mai ales carnivorele mari),  probleme de siguranță în trafic cauzate de coliziuni cu animale sălbatice (în contextul în care România deja deține un record negativ -  numărul deceselor la un milion de locuitori în 2018 înregistrat în România era de două ori mai mare decât media UE). Fără implementarea de măsuri adecvate pentru asigurarea conectivității ecologice, toate aceste probleme se vor agrava, pe măsură ce infrastructura de transport se va extinde. O primă nevoie este ca MMAP să elaboreze și aprobe metodologii/normative de conținut pentru identificarea și desemnarea coridoarelor ecologice, proces urmat de o armonizare completă a reglementărilor mediu-planificare teritorială-transport. În sprijinul acestei nevoie vine și faptul că în final, în conformitate cu dispozițiile art. 15 din OUG 57/2007, coridoarele ecologice vor trebui evidenţiate în mod obligatoriu de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în planurile  de amenajare, cadastrale şi în cărţile funciare, precum şi de către autoritatea publică centrală pentru agricultură, în sistemul informatic de identificare a parcelelor (LPIS). De asemenea, sunt necesare instrumente precum o platformă digitală pentru  monitorizarea coliziunilor cu animalele sălbatice care să permită identificarea sectoarele critice,  o hartă digitală a barierelor ecologice ca referință pentru viitoare acțiuni de defragmentare (după modelul altor țări europene). Implementarea acestor reforme și instrumente nu vor îmbunătății doar siguranța în transport și sustenabilitatea acestuia, ci vor contribui și la atingerea obiectivelor de mediu la nivel UE.
	Group3: Choice1
	ProblRT: Investițiile în autostrăzi, precum și în lucrările de întreținere și de modernizare a drumurilor existente ar îmbunătăți siguranța.  RST 4: Să axeze politica economică în materie de investiții pe sectorul transporturilor, vizând în special sustenabilitatea acestuia […], pe infrastructura de mediu și pe inovare.Să îmbunătățească procesul de pregătire și stabilire a priorităților în ceea ce privește proiectele mari și să se accelereze punerea în aplicare a acestora. 
	Group1: Choice3
	ProblST: RECOMANDĂ ca, în perioada 2019-2020, România să întreprindă acțiuni astfel încât:4. Să axeze politica economică în materie de investiții pe sectorul transporturilor, vizând în special sustenabilitatea acestuia, [...] pe infrastructura de mediu și pe inovare, ținând seama de disparitățile regionale [...]
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	InstResp: MMAP, MTI, CNAIR, CFR, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Academia Română. Parteneri: universități, institute de cercetare, societatea civilă/ONG, mediul privat, publicul larg
	Beneficiari: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, CNAIR, CFR, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Poliție, Companii de asigurări, universități, institute de cercetare, mediul privat, Asociații de vânătoare, ONG-uri, Publicul larg
	2021: 
	2022: 0
	2023: 0
	2024: 0
	2025: 0
	2026: 0
	Total: 0
	MetCost: Cost aferent platformă roAdkill.ro ~630.000 EURCost consultanță MMAP elaboare metodologii și finanțare proiecte identificare~Cost elaboare hartă a defragmentării~Cost implementare măsuri defragmentare în proiecte pilot~
	DescriereDetaliu: REFORMĂa. Adoptarea de către MMAP a metodologiilor de identificare și desemnare a coridoarelor ecologice în funcție de nevoile speciilor relevante; urmată de aprobarea acestora prin Ordine de ministru. Este de presupus că va fi nevoie de expertiză externă pentru a sprijini MMAP. b. Identificarea și desemnarea coridoarelor ecologice, prin implementarea metodologiilor sus- menționate. Este important ca acest proces să poată fi derulat  de către entități care demonstrează calificarea necesară. PNRR poate finanța proiecte care să aibă ca obiectiv identificarea coridoarelor ecologice, urmând ca în urma validării, acestea să fie desemnate prin Ordine de ministru.c. Armonizarea politicilor și legislației publice sectoriale - nevoi și oportunități de armonizare a reglementărilor privind planificarea teritorială: c1. Îmbunătățirea Ordinului MDRAP 233/2016 prin armonizarea acestuia cu art.1 (5) din Legea 350/2001– actualizată în 2017, “gestionarea spaţială a teritoriului urmăreşte să asigure indivizilor şi colectivităţilor dreptul de folosire echitabilă şi responsabilitatea pentru o utilizare eficientă a teritoriului […] asigurarea protecţiei peisajelor naturale şi construite, conservarea biodiversităţii şi crearea de continuităţi ecologice […]”. c2. Integrarea conectivității ecologice în Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, prin intermediul căruia reglementările, legislația și normele metodologice din domeniile respective, precum și prevederile specifice din domeniile conexe ar trebui să fie armonizate. c3. Integrarea conectivității ecologice în Codul Patrimoniului Cultural și cadrul legislativ privind planificarea locala de peisaj, având la baza legea 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei de la Florenţa. Prin HG 905/2016 s-au aprobat tezele prealabile ale proiectului de cod ce prevăd: Planul teritorial de peisaj și planul local de peisaj reprezintă instrumente integrative de planificare spațială ce coordonează, armonizează și exprimă la nivelul intervențiilor în teritoriu politicile de dezvoltare, de protecție a mediului și de protecție a patrimoniului cultural. d. Armonizarea politicilor și legislației publice sectoriale - nevoi și oportunități de armonizare a reglementărilor privind transportul:d1) includerea măsurii operaționalizării Ghidului privind integrarea măsurilor de conservare a biodiversității în planificarea, pregătirea, evaluarea, implementarea și monitorizarea proiectelor de transport rutier și feroviar. Un astfel de ghid a fost elaborat în cadrul proiectului „Planificare integrată a infrastructurii de transport și a infrastructurii verzi în regiunea Dunăre-Carpați în beneficiul oamenilor și al naturii” (TRANSGREEN), co-finanțat prin FEDR. Acesta conține recomandări și soluții tehnice pentru pasajele de faună peste și sub autostrăzi și căi ferate pentru reducerea impactului acestora asupra naturii, în funcție de tipurile de peisaj, speciile relevante și cerinţele acestora. Ghidul a fost realizat în cadrul unui grup de lucru compus din cei mai importanţi factori interesați în domeniile transport-mediu, printre care și ministerele de resort, CFR și CNAIR. INVESTIȚIIi).Includerea unei investiții care să asigure preluarea, promovarea și gestionarea platformei ROad.kill - o platformă digitală dezvoltată în Republica Cehă, cu sprijinul GreenWeb. Aceasta va contribui la creșterea siguranței de deplasare atât pentru animalele sălbatice, cât și pentru oameni, transmițând informații despre incidentele cu animale în trafic sau observații ale animalelor omorâte pe șosele sau căi ferate. Prin centralizare și analiza datelor se pot identifica sectoarele “negre” care necesită măsuri de siguranță.ii). Dezvoltarea unei hărții a barierelor ecologice și implementarea unui plan de defragmentare cu finanțarea unor proiecte pilot (ex.model Germania).
	DescriereMatur: Apeciem că elaborarea și aprobarea metodologiilor pentru desemnarea celor mai importante coridoare ecologice se poate realiza până la mjlocul anului 2022 (consultanță externă MMAP). Ghidul TRANSGREEN a fost elaborat cu participarea experților din MMAP si MT și necesită doar aprobarea printr-un Ordin comun de minstru.Platforma ROad.kill există, a fost realizată și testată în cadrul proiectului TRANSGREEN. Preluarea acesteia de către companiile de transport ar necesita încheierea unui acord de preluare, iar în cazul în care nu există capacitate administrativă pentru gestionarea bazei de date, aceasta poate fi subcontractată. La fel și promovarea utilizării acesteia. Identificarea, validarea și desemnarea coridoarelor ecologice se va realiza pe parcursul mai multor ani, până în 2026, existând deja studii realizate în cadrul unor proiecte din Fonduri UE.Realizarea hărții fragmentării și a planului de defragmentare va beneficia de asistența altor țări europene  (în carul proiectului Horizon 2020 – BISON – Biodoversity and Infrastructure Synergies and Opportunities for European Transport Networks), încadrându-se în temele de interese strategic ale UE 
	ModSprijin: Măsura va contribui la realizarea unui transport mai sigur și mai durabil, la politici sectoriale integrate, la implementarea unor instrumente inovative de tip citizen science (platforma ROad.kill) cu rol de suport în luarea deciziilor și contribuție la obiectivul UE privind digitalizarea. De asemenea, va permite implicarea activă a unor entități precum experți de mediu sau sectorul ONG de mediu în atingerea obiectivelor de mediu asumate la nivel de ṭară.
	Group2: Choice1
	Group4: Choice1
	Group5: Choice1
	Group6: Choice1
	Group7: Choice2
	Group8: Choice3
	Group9: Choice2
	Group10: Choice2
	Group11: Choice1
	Group12: Choice3
	DNSH: Climate change mitigation - fără impactClimate change adaptation - cu un impact pozitiv, deoarece coridoarele ecologice ți măsurile specifice de asigurare a funcționalității acestora sunt recunoscute ca un răspuns eficient la schimbările climatice. The circular economy, including waste prevention and recycling - fără impact. Toate deşeurile sunt reutilizabile;Pollution prevention and control to air, water or land - cu un impact pozitiv: coridoarele ecologice și elemente ale infrastructurii verzi (de exemplu perdelele forestiere / de vegetație) sunt efciente în diminuarea poluării aerului, apei, solului.The protection and restoration of biodiversity and ecosystems - măsurile propuse sprijină 100% acest pilon.
	Targhets: 3.12.T1. Metodologii identificare și desemnare coridoare ecologice elaborate și aprobate, iar legislația și politicile publice sectoriale (planificare teritorială-transport) sunt armonizate. T2. Măsurile tehnice propuse în Ghidul TRANSGREEN sunt operaționale. T3. Platforma ROad.kill este operațională, utilizată de companiile de transport, iar baza de date generează locații ce vor fi propuse pentru implementarea măsurilor de siguranță. T4. Harta defragmentării este elaborată șizonele critice sunt identificate.  Un număr de zone pilot (în funcție de bugetul disponibil) beneficază de finanțare pentru implementarea măsurilor concrete de defragmentare. T5. Planul de monitorizare a îndeplinirii lucrărilor. T6. Planul de monitorizare a efectelor asupra ecosistemelor și asupra gradului de siguranță în trafic în urma implementării măsurilor de siguranță și a măsurilor de defragmentare.
	Milestones: Elaborarea termenilor de referință pentru realizarea metodologiilor de identificare și desemnare a coridoarelor ecologice. Termen: 30.06.2021.Elaboarea metodologiilor de identificare și desemnare. Termen: 30.06.2022.Derularea unor proiecte de identificarea a unor coridoare ecologice, urmată de desemnarea acestora. Termen: 2026Faza de implementare  - platforma ROad.kill de monitorizare a coliziuni cu animale sălbatice. Termen: 31.12. 2021.Colectarea datelor pe platforma ROad.kill și elaborarea unui Plan de implementare a măsurilor de siguranță. Termen: 30.04.2023.Implementarea măsurilor de siguranță idetificate. Termen 2026Colectarea datelor despre barierele ecologice și nevoile de defragmentare, întocmirea inventarului acestor bariere și elaborarea unui Plan de defragmentare. Termen: 31.05.2023.Planificarea ordinii de implementare a măsurilor de defragmentare în zone pilot. Termen: 31.12.2023.Implementarea proiectelor în zonele pilot: implementarea în teren a măsurilor de defragmentare şi monitorizarea impactului. Termen: 31.03.2026.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 Habitats Directive Habitate, the UE Strategy on Green Infrastructure, the EU Biodiversity Strategy 2030, deoarece asigură şi îmbunătăṭesc starea de conservare a speciilor şi habitatelor. În același timp contribuie la atingerea ODD incl Sanătate și bunăstare (3.6 Până în 2020, înjumătățirea numărul global de decese și raniri cauzate de accidente rutiere) și implementarea  Intelligent Transport Systems Directive și EU Road Safety Policy Framework 2021-2030 - Next steps towards "Vision Zero".
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	Semnatura: WWF Romania, Asociația Zarand (propunere realizată în contextul proiectului SaveGREEN - Safeguarding the functionality of transnationally important ecological corridors in the Danube basin http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/savegreen) 


