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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.

8

gabriel.cojocaru
Typewritten Text

gabriel.cojocaru
Typewritten Text


	Titlul Interventiei: Reconstrucția ecologică zona de luncă a Dunării și din Delta Dunării
	Descriere: La nivel mondial, din anii '70 se semnalează scăderea populațiilor speciilor de apă dulce cu până la 80% în principal din cauza modificării utilizării terenurilor prin transformarea zonelor umede în terenuri agricole. Această degradare a ecosistemelor acvatice s-a întâmplat și în România, cu precădere în luncile râurilor și în special în lunca Dunării unde cca 75% din lacuri și bălți au fost desecate și transformate în terenuri agricole și câteva amenajări piscicole. În delta Dunării tranformarea s-a produs pe cca 30% din suprafață. În prezent, deși Delta Dunării este Rezervație a Biosferei, sit Ramsar și UNESCO, o parte importantă (peste 70.000 de hectare) a rămas la stadiul de dinainte de 1990 și este folosită ca teren agricol.Raportul de audit al Curții de Conturi "Performanța administrării și exploatării resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale și a acvaculturii, în perioada 2016-2019 evidențiază un fapt grav, în perioada 2016-2019, 8155 ha (23,73%) din suprafața destinată acvaculturii în Delta Dunării și-au schimbat categoria de folosință (din acvacultură în agricultură). Mai grav este că încă 6469 de ha (18,38%) nu se desfășoară activitate de acvacultură ci este utilizată în agricultură dar ilegal. Situația similară se află în lunca Dunării unde, cca 9700 ha de amenajări piscicole nu sunt folosite pentru producție piscicolă, fiind în general secate.Producția piscicolă a fermelor reprezintă o alternativă extraordinară pentru asigurarea unui produs de calitate în industria turismului, în contextul în care peste 90%  din fermele din deltă produc un pește de calitate superioară, crescut într-un regim extensiv ,foarte asemănător cu mediul natural. Acest fapt reprezintă o alternativă a pescuitului industrial din mediul natural și o posibilitate de creștere a gradului de protecție a resursei acvatice din mediul natural, mai ales că toate locațiile propuse se află în arii protejate (situri Natura 2000). Pe lângă faptul socio-economic aceste amenajări reprezintă, ele în sine, o adevărată oază de biodiversitate fie vorbim de cea acvatică sau terestră. Din păcate subdezvoltarea acestui sector a crescut presiunea pe mediul natural dar de asemenea  a afectat grav anumite ecosisteme.Investiția în fermele piscicole pentru o acvacultură extensivă trebuie să fie strategică și prioritară deoarece există riscul extinderii activităților agricole în detrimentul biodiversității, al zonelor umede și implicit al producției de pește. 
	Group3: Choice1
	ProblRT: România, ca și întreaga UE, se confruntă cu problema schimbărilor climatice și a degradării mediului. Aceste provocări duale necesită politici coerente pentru a asigura o dezvoltare durabilă. 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, precumși de secete severe care ar putea fi urmarea schimbărilor climatice. 
	Group1: Choice3
	ProblST: Recomandarea din 2019: "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: Responsabil: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (ANANP, ARBDD, ANAR);Parteneri: Ministerul Agriculturii (îANPA), Consiliul Județean Tulcea, ONG-uri (WWF, AIP), asociații profesionale din domeniul pisciculturii.
	Beneficiari: Comunitățile locale, precum și consiliile județene - proprietari ai zonelor de reconstrucție vor fi beneficiarii finali ai proiectului, prin prisma utilizării resurselor naturale devenite disponibile.Partenerii care pot asigura derularea optimă a lucrărilor, datorită experienței, sunt ONG-urile de mediu, asociațiile de pescari / producătorilor de pește.
	2021: 1000000
	2022: 6000000
	2023: 7000000
	2024: 8000000
	2025: 9000000
	2026: 0
	Total: 31000000
	MetCost: Estimarea costurilor s-a făcut prin echivalarea costurilor estimate în studiile de fezabilitate  pentru fermele piscicole și proiectele de reconstrucție realizate curând luând în considerare că tipurile de lucrări și amploarea lor sunt similare.
	DescriereDetaliu: Reconstrucția ecologică se va baza pe studiile și proiectele tehnice care vor stabili cele mai bune metode de intervenție. Ca rezultat, zonele de reconstrucție vor fi reconectate la circuitul natural / sau semi-natural al Dunării permițând dezvoltarea proceselor naturale și asigurarea condițiilor hidrologice necesare pentru menținerea și îmbunătățirea stării favorabile de conservare a speciilor și habitatele acvatice de interes comunitar. De asemenea, soluțiile tehnice ce vor fi implementate vor contribui la dezvoltarea acvaculturii extensive pentru producție sustenabilă de pește și atenuarea viiturilor prin preluarea excesului de apă. Astfel,  obiectivele majore sunt:* reconectarea amenjărilor piscicole la Dunăre prin refacerea / construirea unor stăvilare (Delta Dunării, Salcia, Ciuperceni-Desa, Gârla Mare); breșe în diguri (delta Dunării), subtraversări (Cetate);* creșterea capacității de retenție de apei în amenajări prin întărirea digurilor (delta Dunării, Salcia), relocarea digurilor, decolmatări (Gârla Mare, Salcia, Ciuperceni- Desa, Delta Dunării), destufizări (Gârla Mare, Salcia);* asigurarea unei structuri populaționale adecvate cu pește de valoare economică și ecologică prin repopulare.
	DescriereMatur: Intervenția se axează pe implementarea lucrărilor din categoria reconstrucție ecologică a zonelor umede care presupune și intervenții de tipul hidrotehnice. Având în vedere dispersia locațiilor propuse în întreaga luncă și delta Dunării însumând cca 25000 ha, soluțiile tehnice și din tipologia locațiilor diferă împreună cu gradul de maturitate. Pentru o mare parte dintre zonele propuse, anumite soluții tehnice sunt identificate de către potențialii beneficiari costurile intervențiilor sunt estimate și anumiți pași fiind realizați rezultând zone cu diferite grade de maturitate a intervenției. Zone unde gradul de maturitate este crescut sau mediu sunt: * Gârla Mare: unde este în curs un proiect de reconstrucție pe 5 ha implementat de WWF, iar lucrările similare pot fi extinse pe 200ha; * Cetate: amenajare piscicolă pe cca 300ha pentru care a fost identifică soluția tehnică și costurile estimate printr-un studiu de oportunitate pentru reconectare cu Dunărea și pentru care potențialul concesionar dorește dezvoltarea acvaculturii extensive și eco-turismului; * Salcia și Ciuperceni-Desa: amenajări piscicole întinse pe o suprafață de cca 400ha care nu sunt folosite la momentul actual și pentru care intervențiile ar trebui să faciliteze dezvoltarea unei acvaculturi extensive; * Delta Dunării: pentru cele cca 15000 ha de amenjări piscicole care au fost tranformate în ultimii 5 ani în terenuri agricole reintrarea în circuitul hidrologic este necesar a se realiza prin intervenții hidrotehnice pentru a asigura condițiile pentru specii și habitate dar și prin interzicerea acordării de subvenții prin CAP și susținerea acvaculturii extensive.Pentru o implementare integrală până în 2026 este necesar inițial realizarea unui acord de parteneriat între Ministerul Mediului (ANANP, ANAR) care este responsabil cu asigurarea condițiilor necesare pentru speciile și habitatele de interes comunitar și cu reducerea risculurilor la inundații (zonele propuse pot funcționa ca zone de retenție a apei la viituri), cu Ministerul Agriculturii (ANPA) și Consiliul Județean Tulcea (pentru amenajările din Delta Dunării) pentru oficializarea etapelor necesare în realizarea investiției și stabilirea rolurilor. Consultarea cu concensionarii existenți (în special în delta Dunării), potențialii concesionari (în special pentru lunca Dunării) și reprezentanții comunităților locale este neceară pentru identificare / actualizarea soluțiilor tehnice și obținerea implicării lor în susținere intervențiilor. Odată restabilite obiectivele, rolurile și obiectivele în prima parte de implementare pe parcursul anului 2021, etapele de stabilire a detaliilor tehnice ale proiectelor, asigurarea calității lucrărilor, implementarea decurge fără riscuri mari în atingerea obiectivelor stabilite. 
	ModSprijin: În prezent, terenurile agricole și piscicole sunt nu doar fizic izolate de restul zonelor umede, ci și instituțional. Prin revenirea lor la natură, noii administratori (managerii de arii protejate etc) vor colabora cu proprietarii (consilii județene, locale etc) și cu locuitorii comunităților respective în vederea exploatării sustenabile a acestor noi zone.
	Group2: Choice2
	Group4: Choice3
	Group5: Choice2
	Group6: Choice1
	Group7: Choice1
	Group8: Choice3
	Group9: Choice2
	Group10: Choice2
	Group11: Choice4
	Group12: Choice3
	DNSH: Pentru reconstrucția se aplică soluții tehnice din categoria soluțiilor bazate pe natură / infrastructură verde / reconstrucție ecologică contribuind la adaptarea la efectele schimbărilor climatice în special secetă și inundații a tuturor sectoarelor. Aceste tipuri de intervenții sunt recunoscute ca fiind o soluție de adaptare durabilă și eficientă și cu contribuții multiple socio-economice prin crearea oportunităților de diversificare a activităților economice locale. Astfel, initiațiva contribuie 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: Cel puțin 25000 ha de terenuri  reconectat la regimul natural sau semi-natural al Dunării pentru asigurarea multiple beneficii (consevarea naturii și acvacultură extensivă)# specii și habitate având condiții adecvate pentru atingerea stării de conservare favorabile# reducerea riscului la inundații a zonelor din aval# de producție piscicolă
	Milestones: 1. 2021: Decizie la nivel instituțional (Ministerului Mediului / ARBDD, Ministerul Agriculturii / ANPA, Consiliul Județean Tulcea) și al concesionarilor actuali pe terenuri (acolo unde este cazul) pentru realizarea investiției, inclusiv modificarea obiectivelor contractuale;2. 2021: Mecanism financiar echilibrat pentru susținerea activităților tipice zonelor umede în ariile protejate din lunca Dunării / Delta Dunării: sprijin pentru acvacultură extensivă / piscicultură și nu a agriculturii prin PNS și PAP;3. 2021 - 2022: Actualizara studiilor de fezabilitate / realizarea studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice și a detaliilor de execuție;4. 2023: Obținerea autorizațiilor și avizelor necesare implementării proiectelor;5. 2024: Contractarea pentru implementarea lucrărilor.6. 2026: Finalizarea proiectelor.
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