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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: Reducerea cantitatii de deseuri din ariile protejate din lunca Dunarii si zona Rezervației Biosferei Delta Dunării
	Descriere: În prezent, majoritatea comunităților umane situate în apropierea apelor (lacuri sau râuri) produc deseuri care sunt partial depozitate pe maluri si sunt antrenate de ape (la ploi, viituri), ajungând în final în Dunăre. De aici deseurile (mai ales cele de plastic) poluează zonele de luncă si Delta Dunării, fiind foarte dificil de colectat (mai ales când sunt aduse de ape într-un ritm imprevizibil). Se pierde de asemenea identitatea poluatorului, iar cei care trebuie să colecteze aceste deseuri se confruntă cu o situație în care fac treaba altcuiva.
Peste 300.000 de tone de deseuri de plastic sunt produse anual (la nivelul anului 2018, conform Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului), din care mai putin de o treime sunt tratate/reciclate/recuperate. Avem astfel o imagine partială a ceea ce rămâne în natură, iar o parte din aceste deseuri ajung să fie transportate de apele curgătoare, poluând zonele adiacente.
Situatia României nu este considerata acceptabila nici la nivelul UE, existând în prezent proceduri de infringement (scrisori de punere în întârziere) în legătură cu situatia deseurilor (depozitele ilegale) si protecția habitatelor si speciilor.
Tot la nivelul UE, gestionarea deseurilor este reglementata prin directiva specifica, recomandarile fiind de împartire a răspunderii acestei gestionari între producatori, consumatori, autoritati publice si procesatori de deseuri.
	Group3: Choice1
	ProblRT: RO înregistreaza în continuare o rata scazuta de reciclare a deseurilor municipale (14 %) si rate ridicate de depozitare a deseurilor (70 %).Rata de reciclare a deseurilor este la jumatate în România fata de media UE-28. 
Exista riscul ca țRO sa nu atinga obiectivul privind pregatirea pentru reutilizarea/reciclarea deseurilor municipale stabilit pentru 2020.

	Group1: Choice3
	ProblST: Sistemul de gestionare a deseurilor este în continuare caracterizat de un nivel foarte redus de reciclare a deseurilor municipale si de rate foarte ridicate de depozitare a deseurilor.Sunt necesare investitii în consolidarea economiei circulare, inclusiv prin prevenirea generarii de deseuri si reducerea acestora, precum si utilizarea eficienta a resurselor, reutilizare, reparare si reciclare.
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	InstResp: Agentia Nationala pentru Protectia Mediului / ARBDD, Garda Nationala de Mediu - cu rol de aplicare a legii si de constientizareAdministratiile locale, Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate - cu rol  in gestionarea deseurilor si monitorizare
	Beneficiari: Managerii ariilor protejate
UAT-uri (comunitati locale)
Sectorul ONG - în calitate de partener, mai ales în ceea ce priveste informarea si conștientizarea publicului
	2021: 0
	2022: 0
	2023: 0
	2024: 0
	2025: 0
	2026: 0
	Total: 0
	MetCost: 
	DescriereDetaliu: Reducerea cantitatii de deseuri in ariile protejate este problematica mai ales din perspectiva identificarii sursei deseurilor si a capacitatii reduse (atat dpdv al resurselor, cat si al responsabilitatilor specifice) a managerilor ariilor protejate de a gestiona aceasta problema. 
Este nevoie de o abordare atat buttom-up cat si top-down down si de efectul cumunat al mai multor obiective strategice.
Obiectivul 1: cresterea constintizarii si educatie 
Preventia prin educare si constientizare este calea cea mai eficienta prin care aceasta problema poate fi rezolvata dar este si cea mai de durata. Este necesara o campanie nationala de educare si constientizare privind coletarea separata a deseurilor(astfel incat o cantitate din ce in ce mai mica de deseuri sa ajunga spre depozitele de gunoi) si constientizarea privind degradarea habitatelor si a biodiversitatii datorata prezentei deseurilor in ariile protejate (mai ales in apele curgatoare si lacuri). Prin aceasta campanie tintim schimbarea comportamentului populatiei fata de aceste practici. Crearea de parteneriate cu Organizatii Non Guvernamentale care activeaza in acest domeniu este necesara si benefica. 
Obiectivul 2: zero deseuri in ariile protejate 
Se va desfasura o campanie de strangere a deseurilor sub forma unor actiuni de tip "Let's Do It, Romania" pentru a reseta situatia zonelor poluate, unele zone fiind inaccesibile colectării traditionale (malul apelor, canale, lacuri etc). Acest obiectiv va fi realizat de catre managerii ariilor protejate in parteneriat cu firme  specializate (reciclatori, colectori, utilizatori ai materialelor recuperate) pentru a închide circuitul acestor deseuri. 
Obiectivul 3: modificari in legislatia specifica
Legislatia natională va trebui clarificata si revizuita cu privire la responsabilitatea colectării deseurilor din anumite zone (cu referire clară la zonele protejate, zonele de luncă, malurile apelor), pentru a nu se ajunge iar in situatia in care deseurile ajung în astfel de zone
Post implementare, UE ar trebui să monitorizeze situatia si sa solicite corectii în functie de nevoie.
	DescriereMatur: În prezent, majoritatea actiunilor de colectare de deseuri din zonele vizate de prezenta fisa s-au derulat punctual, necoordonat, cu rezultate incerte si nerepetabile. Cu toate acestea, exista initiative care prind contur si se maturizează, asa cum este programul Zero Plastic sprijinit de LIDL, implementat de WWF România în parteneriat cu alte ONG-uri cu experienta în problema deseurilor (anii 2020 si 2021).
Prin aceasta initiativa s-a testat receptivitatea institutiilor (manageri de arii protejate, institutii de mediu, autoritati locale, firme specializate în colectarea si tratarea deseurilor) dar sși a publicului în general (turisti din zonele vizate).
Pentru succesul interventiei va fi nevoie de încheierea unor parteneriate puternice cu aceste institutii enumerate mai sus, astfel ca fiecare dintre ele sa se implice si sa contribuie la îndeplinirea obiectivelor. Acestea vor fi în principal legate de:
- educarea si conștientizarea publicului, pentru ca acesta să-și schimbe obiceiurile actuale (abandonarea deseurilor în afara zonelor desemnate de colectare);
- stabilirea de responsabilitati clare privind gestiunea deseurilor (mai ales în zonele în care acestea nu exista sau nu sunt suficient de clare la momentul actual);
- promovarea de schimbări legislative pentru permanentizarea efectelor interventiei.
	ModSprijin: - O legislaţie clara;
- Responsabilitati clare pentru fiecare institutie sau actor (începând de la producătorii de ambalaje, trecând pe la cei care aruncă deseuri, le colectează, le tratează etc si terminând cu cei care au rolul de a aplica legea;
- Constientizare (creșsterea gradului de conformare a cetatenilor)
	Group2: Choice1
	Group4: Choice1
	Group5: Choice1
	Group6: Choice1
	Group7: Choice1
	Group8: Choice1
	Group9: Choice1
	Group10: Choice2
	Group11: Choice4
	Group12: Choice3
	DNSH: Initiativa contribuie în mod substantial la mai multe dintre obiectivele de mediu prevazute la articolul 9 din Regulamentul UE 852/2020:
- utilizarea durabila si protectia resurselor de apa si a celor marine (îmbunatatirea gestionarii si a eficiențtei utilizării apei, inclusiv prin protejarea si îmbunatatirea starii ecosistemelor acvatice);
- prevenirea si controlul poluarii prin curatarea deseurilor depozitate impropriu 
- protecțtia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor.

	Targhets: Punctul de plecare va fi evaluarea situatiei deseurilor depozitate sau împrastiate de-a lungul apelor curgatoare din zona luncii Dunarii si a Rezervației Biosferei Delta Dunarii, precum si a legislatiei actuale privind aceste deseuri. 
Indicatorii selectati pentru a masura atingerea obiectivelor propuse sunt:  
- numarul de persoane implicate în procesul de informare, educare si conștientizare, 
- numarul parteneriatelor încheiate cu instituții sau firme specializate, 
- numarul actiunilor de igienizare a zonelor vizate (respectiv cantitatile de deseuri colectate).
- numarul de modificari aduse legislatiei specifice
	Milestones: Punctul de plecare va fi evaluarea situatiei deseurilor depozitate sau împrastiate de-a lungul apelor curgatoare din zona luncii Dunarii si a Rezervației Biosferei Delta Dunarii, precum si a legislatiei actuale privind aceste deseuri. Indicatorii calitativi sunt urmatorii:
- imbunatatirea colectarii separate a deseurilor la nivelul comunitatilor locale
- habitate in stare buna de conservare ca efect al actiunilor extractie a deseurilor din ariile protejate
- legislatie cu responsabilitati clare privind colectarea deseurilor in ariile protejate
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