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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: Stațiunea Internațională pentru Conservarea Sturionilor și Cercetarea Peștilor Migratori
	Descriere: Sturionii sunt printre cele mai amenințate specii din lume iar majoritatea speciilor, din cele 26  care se mai regăsesc în sălbăticie în întreaga lume,  sunt criric periclitate. Majoritatea dintre aceste sunt clasificate cu indicativul ”CR” în Lista Roșie a Speciilor Amenințate (IUCN) și sunt incluse în regulamente internaționale, acorduri și decizii:Galati Declaration on Sturgeon Conservation in the Danube Basin, the Danube Delta and the Black Sea; The Pan-European Action Plan for Sturgeons; The ICPDR Sturgeon Strategy; Vienna declaration  on global sturgeon ISS8; The International High-Level Conference for the Protection of Sturgeons; Annex 5 of the EC Directive for Habitats; Annex 2 of the Convention on International Trade with Endangered Species of Wild Fauna and Flora; Ramsar Declaration on Global Sturgeon Conservation; Action plan for the conservation of sturgeons in the Danube basin approved by the Berne Convention in 2005; Appendix II - Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals; Convention on Biological Diversity; RAMSAR Convention; Black Sea Convention on the Protection of the Black Sea against pollution.În acest context, Dunărea și Marea Neagră sunt ecosisteme unice în lume deoarece încă găzduiesc habitatul a 6 specii de sturion din cele 26, unde acestea încă mai trăiesc și se reproduc: două specii reofile cega (Acipenser ruthenus) și viza (A. nudiventris) care  trăiesc și se reproduc în Dunăre, respectiv patru specii anadrome, morunul (Huso huso), nisetrul (Acipenser gueldenstaedtii), păstruga (A. stellatus) și sipul (A. sturio), care se reproduc în Dunăre dar trăiesc în Marea Neagră. Toate aceste specii sunt critic periclitate sau aproape dispărute din aceste habitate acvatice și reprezintă nu numai o componentă unică pentru biodiversitate dar și o componentă unică a patrimoniului natural fiind declarate speciile fanion al Bazinului Dunării de către ICPDR și ”key indicator species” pentru calitatea ecologică a Dunării.În contextul de mediu actual, necesitatea conservării, monitorizarii și cercetării fundamentale a speciilor de sturioni și a habitatelor acestora, este o prioritate internațională.Conservarea prin facilități ex-situ a bidiversitătii genetice a sturionilor este indispensabilă  pentru refacerea si salvarea  populatiilor sălbatice din Dunăre si Marea Neagră.
	Group3: Choice1
	ProblRT: O astfel de facilitate Ex-situ poate răspunde la recomandările Uniunii Europene cu privire la biodiversitate, în contextul în care raportul face trimitere la faptul că nu s-au înregistrat progrese reale în acest domeniu. Acest proiect poate face diferența prin creare unei oportunități unice pentru salvarea speciilor de sturion de la dispariție. De asemenea va îngloba direcții de cercetare și inovare necesare pentru tratarea cauzelor si nu a efectelor care au dus la periclitarea acestor specii.
	Group1: Choice3
	ProblST: ?
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	InstResp: Ministerul Agriculturii-Agenția Națională pentru Pescuit și AcvaculturăMinisterul MediuluiAdministrația Biosferei Delta DunăriiONG-uri
	Beneficiari: UAT-uri (comunitati locale)
ONG-uri
Institutii de cercetare
Institutii si organizatii regionale si Europene


	2021: 1000000
	2022: 3000000
	2023: 4000000
	2024: 4000000
	2025: 4000000
	2026: 2000000
	Total: 18000000
	MetCost: În primul an de implementare se vor realiza studiile geotehnice și topografice în vederea realizării proiectului tehnic. Anul 2, 3, 4, conceptul, proiectul tehnic și construcția efectivă, în anul 5, 6 punerea în funcțiune, alcătuirea, crearea genofondului
	DescriereDetaliu: Una dintre măsurile prioritare pentru conservarea și refacerea populațiilor de sturioni din Dunăre și Marea Neagră este înfiintarea unei facilităti Ex-situ care să functioneze pe principiul ”a live gene bank”, pentru a securiza cât mai repede, biodiversitatea genetică a sturionilor. Înființarea unei astfel de facilităti este în conformitate cu obiectivele Planului de Actiune European pentru Conservarea Sturionilor (obiectivul 2-structura populatției este susținută activ pentru a inversa declinul: obiectivul 5- monitorizarea continuă a populatiilor des sturioni sălbatici), asumat de România prin Convenția de la Berna în 2018.Pentru a statisface rigurozitațile necesare pentru conservarea, monitorizarea și cercetarea speciilor migratoare de pești din Dunăre si Marea Neagră trebuiesc puse bazele unei facilități dedicate pentru conservarea, monitorizarea si cercetarea speciilor de pesti migratori din Dunare si Marea Neagra. În acest scop, înființarea Stațiunii Internationale pentru Conservarea Sturionilor și Cercetarea  Peștilor Migratori (International Station for Danube Sturgeons Conservation and Migratory Fish Research), în Nord-Vestul Mării Negre, între localitățile Sulina sși Sf. Gheorghe, este o oportunitate unică atât la nivel național cât și internațional datorită poziției extraordinare atât din punct de vedere geografic cât și funcțional. Întregul potential al unei astfel de facilităti prin pozitia geografică extraordinară, care oferă acces deopotrivă la Marea Neagră cât si la Dunăre prin varietatea de habitate marine si dulcicole, face din această o locație  ideală pentru conservarea sturionilor Ex-situ dar și pentru monitorizarea și cercetarea In-situ a speciilor migratoare de pești. Prin specificul acestui concept se vor putea realiza colaborări regionale și internaționale privind peștii migratori și habitatele sălbatice ale acestora.Facilitatea va fi organizata în doua direcții distincte, interconectate si strans legate prin natura specifica a obiectivului sau, si anume refacerea populatiilor salbatice de sturioni din speciile regăsite în sălbaticie în Marea Neagra si Dunăre.Prima directie va fi conservarea ex-situ a biodiversitatii genetice a sturionilor prin înfiintarea unei "live gene bank" pentru speciile pericșlitate de sturioni (H. huso, A. stellatus and A. ruthenus) sau care sunt în prag de disparitie (A. sturio, A. nudiventris, A. gueldenstaedtii).Unicitatea acestei ”bănci” va fi abordarea complet nouă a conceptului de conservare ex-situ, prin faptul că unitatea de conservare va include facilități adaptate fiecărui ciclu de viață, specifice speciilor de sturioni respectiv și, în același timp, respectând parametrii habitatului acvatic natural.În funcție de starea de conservare a fiecărei specii, identificate prin studii riguroase, vor fi initiate activități de populare cu pui de sturioni, obținuti prin reproducere controlată. Se vor crea condiții cât mai apropiate de mediul natural (habitatele preferate), astfel încât adaptabilitatea la viața sălbatică să fie rapidă și de asemenea se vor urma toate principiile genetice pentru a asigura o diversitate genetică ridicată. A doua direcție va fi cercetarea și monitorizarea factorilor care au afectat și afectează în continuare populațiile de sturioni sălbatici, și toate ciclurile lor de viațta. Aceste studii au scopul de a umple lacunele privind acțiunea sinergică a factorilor responsabili de declinul  sturionilor, fapt care va genera soluțiile corecte de protecție In-situ pentru aceste specii.Interconectivitatea și complementaritatea celor două direcții ale Stațiunii, face din această facilitate o unitate completă care va aborda atât conservare activă dar și monitorizarea, cercetarea și conștientizarea, cu scopul ca și copiii noștri sa beneficieze de această importantă componentă a biodiversitătii acvatice (T. Ionescu 2020).
	DescriereMatur: Înființarea facilității de conservare Ex-situ pentru speciile native de sturioni, este de interes urgent nu numai pentru România dar și pentru țările riverane Dunării și Mării Negre. Facilitatea Ex-situ (Unitatea de conservare) a ”International Station for Danube Sturgeons Conservation and Migratory Fish Research (ISRCDS)” va fi o construcțtie dedicată conservării populatiilor de sturioni care va încorpora cele mai noi tehnologii, metodologii și tehnici pentru formarea unei ”bănci genetice vii”, unice la nivel European. Facilitatea va avea două componente:1.Unitatea de conservare va dispune de toate facilitățile necesare pentru conservarea sturionilor în toate stagiile de dezvoltare necesare pentru crearea unui genofond cu diversitate genetică mare, capabil să formeze "live gene bank". Stațiunea va include  facilităti care să asigure toate standardele științifice pentru a se apropia cât de mult de condițtiile naturale pentru a evita orice stres exemplarelor de sturioni (densităti scăzute, dezvoltare naturală, hrănire naturală, habitat cât mai aproape de cel natural). Conceptul va include: bazine exterioare pentru genofond, transport specializat, bazine pentru stimulare hormonală, statie de reproducere, bazine pre-dezvoltare, bazine pentru puiet, bazine tampon pentru apă, stație filtrare și epurare, creșterea hranei vie, colectarea și conservarea hranei din mediul natural, sistem producere energie verde, sistem alimentare apă sărată și dulce. Prin poziția atât de ideală, stațiunea va avea acces atât la apă sărată din Marea Neagră cât și la apă dulce din Dunăre, pentru a putea asigura condiții cât mai aproape de cele naturale, în acest fel se vor putea simula condițiile ideale pentru peștii migratori anadromi. De asemenea, prin această poziționare facilitatea va avea acces la populațiile sălbatice de sturioni sub-adulți din Marea Neagră, fapt ce va facilita un genofond cu diversitate genetică mare.2.Directia de cercetare si monitorizareDezvoltarea unei astfel de statiuni va permite o monitorizare In situ continuă, atât a sturionilor populați cât și a exemplarelor sălbatice din Marea Neagră și Dunăre. De asemenea  se vor iniția cercetări complexe cu privire la comportamentul speciilor migratoare de pesti. Dotările vor fi de ultimă generatie care vor integra componentă IT capabilă să transmită în timp real date cu privire parametrii fizico chimici al habitatelor studiate cât și date cu privire la comportamentul peștilor migratori. De asemenea faptul că se pot realiza și studii ex-situ este un avantaj extraordinar pentru dezvoltarea de noi ipoteze si certitudini.Unitatea de creștere va include bazine exterioare pentru creștere și conservare, stația de reproducere și dezvoltare (inclusiv containere mobile pentru reproducere In-situ în zonele istorice de reproducere), stație hrănire (cultură de hrană vie, colectare de hrana vie și procesare/conservare hrană), instalații de alimentare/evacuare(pompe,conducte,bazine tampon, stație epurare/filtrare), stație alimentare cu energie verde (bazinele exterioare vor fi acoperite cu panouri fotovoltaice cu rol de producere electricitate cât și rol de umbrire bazine)Clădirea administrativă și de cercetare va avea trei laturi: laboratoare de cercetare și monitorizare inclusiv mobile, latura de acomodare (facilitate de dormit și servirea mesei pentru angajați, studenți, colaboratori), latura centrală administrativă care va include și un muzeu al pescuitului astfel creîndu-se un nou obiectiv turistic cu scopul de a crește constientizarea publicului cu privire la protejarea speciilor periclitate de pesti. Cei 6 ani de implementare vor fi suficienți pentru proiectare, constructie și punere în funcțiune în contextul in care terenul a fost deja identificat între brațul Sulina și Sf. Gheorghe pe malul mării (T. Ionescu 2019)
	ModSprijin: ?
	Group2: Choice2
	Group4: Choice3
	Group5: Choice2
	Group6: Choice3
	Group7: Choice2
	Group8: Choice3
	Group9: Choice2
	Group10: Choice2
	Group11: Choice1
	Group12: Choice3
	DNSH: Initiativa contribuie în mod substanțial la mai multe dintre obiectivele de mediu prevazute la articolul 9 din Regulamentul UE 852/2020:- protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.- utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine (îmbunătățirea gestionării si a eficienței utilizării apei, inclusiv prin protejarea și îmbunătățirea stării ecosistemelor acvatice); 
	Targhets: Se vor proteja, conserva sși reface populațtiile a șase specii de interes comunitar critic periclitateSe vor creea între 20-30 de locuri de munca specifice zonei Deltei DunariiVor fi implicate și vor beneficia de rezultatele acestei facilități cel putin 6 țări riverane și Uniunea Europeana Vor fi efectuate populări de susținere Gratuite anuale, cu puiet de sturioni cu diversitate genetică mareSe vor realiza monitorizări gratuite ale sturionilor populați cât și a populațiilor sălbatice de pești migratoriSe vor constientiza peste 5000 de turiști/an cu privire la protecția naturii și a apeiSe vor efectua peste 10 stagii de practică/cercetare 
	Milestones: Se va îmbunătăți statusul actual al speciilor periclitate de sturioni de la critic periclitați (CR) la vulnerabili (VU)Se va iniția un program de  reintroducere de specii de sturion, care au dispărut din Dunăre și Marea Neagră (ex. Șip, Viză)Se vor realiza studii complexe pentru identificarea tuturor elementelor comportamentale ale sturionilor sălbaticiPescarii tradiționali de sturioni vor avea posibilitatea să lucreze cu sturioni si să aibă un venit din această meserie Prin consiliul știintific international, alcătuit din cei mai mari specialiști din acest domeniu se vor putea trasa direcții de dezvoltare de interes internaționalRomania va deveni un HUB regional în privinta cercetării, monitorizării și conservării speciilor de sturioni din Dunăre și Marea NeagrăRomania își va putea îndeplini obligațiile asumate prin convențiile internaționale (ex. Convenția de la Berna)Statiunea va putea produce background-ul necesar pentru propunerile legislative cu privire la protecția speciilor periclitate
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