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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 

6

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0575&from=en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14310-2020-INIT/en/pdf


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: Apă pentru societate și natură în contextul schimbărilor climatice
	Descriere: Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR – International Commission for the Protection of Danube River) prin studiile realizate pe întregul bazin al Dunării și în baza scenariilor / previziunilor IPCCC prezintă efectele la schimbările climatice ce se pot produce în zona Dunării de Jos / lunca Dunării. Astfel, zona sudică a României este considerată o zonă în care se preconizează: intensificarea fenomenelor meteorologice extreme (secete, inundații), reducerea debitelor între 10-40% în special în perioada verii iar vârful de viitură este așteptat a se produce anual cu 30 de zile mai devreme. În această direcție sunt prezentate diferite direcții de adaptare care să țină cont în special de disponibilitatea redusă a apei în viitor mai ales în sezoanele de vară. Un accent deosebit se pune pe implementarea de măsuri care să diminueze riscul disponibilității scăzute a apei în diferite zone în special prin măsuri de reținere a apei (de genul reconstrucția ecologică a zonelor umede), tehnici de reducere a consumului de apă, creșterea capacității de retenție a apei în sol. Diferite tipuri de măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice sunt susținute și prin politicile europene privind adaptarea la schimbările climatice cu accent pe măsurile de tip win-win care să crească sustenabil reziliența la schimbările climatice a tuturor sectoarelor.În același timp, în România, metodologia de gestionare a apei din punct de vedere cantitativ este bazată pe date din trecut fără să se țină cont de orice risc de vulnerabilizare sectoarelor economice sau de impactul asupra ecosistemelor naturale dependente de apă considerând noile scenarii climatice și diponibilitatea apei în viitor.
	Group3: Choice2
	ProblRT: În cadrul cap. 4 este menționată problema excesului și deficitului de apă: “Frecvența mai mare a fenomenelor meteorologice extreme a provocat deja daune materiale în ultima perioadă. În ultimele două decenii, România a fost afectată de inundații ale bazinelor hidrografice și ale zonei costiere, precum și de secete severe care ar putea fi urmarea schimbărilor climatice."
	Group1: Choice3
	ProblST: Recomandarea din 2019 privind orientarea către infrastructura de mediu, unde intră și măsurile verzi, reziliente: "Să axeze politica economică în materie de investiții pe sectorul transporturilor, vizând învspecial sustenabilitatea acestuia, pe sectorul energetic cu emisii scăzute de dioxid de carbon și pe eficiența energetică, pe infrastructura de mediu și pe inovare, ținând seama de disparitățile regionale."
	Check Box6: Yes
	Check Box7: Off
	InstResp: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor / ANAR
	Beneficiari: Toți utilizatorii de apă 
	2021: 1000000
	2022: 1000000
	2023: 2000000
	2024: 1000000
	2025: 0
	2026: 0
	Total: 5000000
	MetCost: Costurile au fost estimate prin extrapolarea bugetelor folosite pentru activități similare (studii, sisteme informatice, etc).
	DescriereDetaliu: Intervenția constă în acțiuni de tip "soft":• realizarea unui studiu privind balața apei, estimarea cantităților de apă disponibile pe scenariile climatice existente la nivel de bazin hidrografic, inclusiv fluviul Dunărea prin calcule / modelări matematice pentru a răspunde la întrebarea „câtă apă va fi disponibilă” • estimarea nevoilor de apă pentru utilizatori în baza prognozelor economice și a nevoilor ecosistemelor naturale existente (de exemplu zone umede, lacuri naturale, etc) pentru a echilibra utilizarea apei și a evita suprautilizarea apei de către un sector în detrimentul altui sector;• estimarea costurilor necesare gestionării viitoare a apei în noile condiții și considerând responsabilitățile ANAR și nevoile sectoarelor economice și a ecosistemelor naturale;• setarea unui sistem informațional integrat de acordare a cantităților de apă și de monitorizarea lor în timp real (debitmetre)• elaborarea unui act normativ care să legifereze aceste intervenții inclusiv noile tarife pe apă. 
	DescriereMatur: Până în acest moment, subiectul adaptării instituționale / a metodologiilor existe pentru gestionarea apei nu a fost abordată, chiar dacă efectele deficitului de apă se accentuează. Intervenția propusă este la nivel de concept pentru care este necesară aprobarea Ministerului Mediului / ANAR, ca o recunoștere a faptului că această problemă există și este nevoie de o abordare / soluționare orientată spre viitor.
	ModSprijin: 
	Group2: Choice2
	Group4: Choice3
	Group5: Choice2
	Group6: Choice3
	Group7: Choice2
	Group8: Choice3
	Group9: Choice2
	Group10: Choice2
	Group11: Choice2
	Group12: Choice3
	DNSH: Această propunere de intervenție respectă toate criteriile "do no significant harm"   contribuind în mod substanțial la următoarele dintre obiectivele de mediu prevăzute la articolul 9 din Regulamentul UE 852/2020: • utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine (îmbunătățirea gestionării și a eficienței utilizării apei, inclusiv prin protejarea și îmbunătățirea stării ecosistemelor acvatice).• protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.
	Targhets: 
	Milestones: 1. 2021: decizie la nivelul Ministerul Mediului / ANAR de a schimba modul de abordare a gestionării apei din perspectiva efectelor schimbărilor climatice;2. 2021 (în cazul în care decizia este pozitivă): realizarea termenilor de referință pentru dezvoltarea și implementarea metodologiilor și contractarea pentru execuție3. 2024: punerea în funcțiuni a noilor metodologii
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