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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
REFORMA PENTRU REZILIENȚĂ LA SCHIMBĂRI CLIMATICE
1.
1.1

Problema identificată
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?

În martie 2020, UE a înaintat strategia pe termen lung de dezvoltare bazată pe emisii
scăzute a gazelor cu efect de seră către UNFCCC, statele membre urmând să
procedeze similar. UE a revizuit deja unele obiective pentru 2030 iar în 2021 va adopta o
strategie mai ambițioasă pentru atingerea neutralității climatice până în 2050 și va alinia
legislația și politicile relevante, adoptând măsuri integrate, orizontale și verticale, pe
direcțiile cheie de acțiune: prevenirea, adaptarea, monitorizarea și raportarea. Strategia
Națională a României privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe
emisii reduse de carbon 2016-2030 și Planul Național de acțiune va trebui revizuită și
completată conform raportului de analiză UE: atât din punct de vedere legislativ cât și al
planificării, dimensiunea adaptării la schimbările climatice este insuficient tratată și
corelată pe toate sectoarele și în politicile relevante, fiind necesar a fi integrată în
politicile sectoriale și în acțiunile teritoriale, prin planuri dedicate de acțiune climatică,
incluzând și domeniile planificării și utilizării terenurilor, al planificării urbane și maritime;
e necesară implementarea unor mecanisme și sisteme funcționale de guvernanță unitară
și de operaționalizare, monitorizare și raportare, care să asigure cooperarea și implicarea
tuturor factorilor de interes, precum și proceduri sau linii directoare dinspre autorități cu
privire la evaluarea impactului și a măsurilor de adaptare la schimbărilor climatice asupra
proiectelor sau programelor majore. Aceste aspecte sunt relevante și pentru versiunea
inițială a PNRR, care nu are o abordare holistică, ci o adresabilitate orientată pe un
domeniu îngust, îmbunătățiri funciare, bazat doar pe analiza de nevoi a MADR realizată
pentru PNS-PAC și care ar trebui finanțate cu precădere din PNDR. Pentru atingerea
obligațiilor de țară, a obiectivelor de reziliență climatică și de dezvoltare durabilă, PNRR
trebuie revizuit prin: repoziționarea schimbărilor climatice ca o prioritate strategică
transversală, cros-sectorială; măsuri de reformă care să asigure guvernanța unitară și
mecanisme de operaționalizare eficiente și coerente la toate nivelurile de decizie și
execuție, prin înfiintarea unei entități naționale, Agenția Națională pentru Schimbări
Climatice sub SGG/PM și a unor unități de specialitate în ministere, administrații
teritoriale; elaborarea, revizuirea, corelarea documentelor strategice; un plan de investiții
revizuit.
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2.
2.1

Recomandările Uniunii Europene din cadrul Semestrului
European
Probleme menţionate în Raportul de ţară din 20201
Da

Nu

Detalii despre probleme identificate.

Corelarea prosperității economice cu durabilitatea mediului - o provocare majoră pentru
România, ceea ce necesită politici coerente privind schimbările climatice și acțiuni
prioritare privind: fenomenele meteorologice extreme; producția de bunuri și servicii cu
consum mare de carbon și de energie; sectoarele energetic, transporturi, agricultură,
industria prelucrătoare; exploatarea ilegală a pădurilor; capacitatea de implementare:
strategii coerente și operaționale, investiții.

2.2

Recomandările specifice de ţară din 2019 și/sau din 20202
Da

Nu

Detalii despre probleme identificate.

Să direcționeze cu prioritate investițiile către tranziția ecologică și digitală, în special către
transportul durabil, infrastructura de servicii digitale, producția și utilizarea energiei în
mod nepoluant și eficient, precum și către infrastructura de mediu, inclusiv în regiunile
miniere.

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
Energie curată și la preţuri accesibile

✔
✔
✔
✔

Viaţa terestră

✔

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-8442-2020COR-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
Industrie, inovaţie și infrastructură

3
3.1

Parteneriate pentru realizarea obiectivelor

✔

✔

Descrierea reformei și a investiţiilor aferente
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.
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SCHIMBĂRI CLIMATICE, sub coordonarea SGG/PM,
și în coordonare cu membrii Comisiei Naționale pt Schimbări Climatice și alte entități:
ANM, ANIF, DSU, IGSU, STS, Dep. pt Dezv. Durabilă, AND, asociații profesionale
relevante

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.

Administrații publice centrale (Ministere și agenții/instituții subordonate de specialitate),
administrații regionale, județene și locale (municipalități), cetățeni, societatea civilă,
asociații profesionale și companii publice și private din sectorul industrial și energetic,
agricol, apei, transportului

3.3

Costul total al intervenţiei, perioada de implementare
/raportare și metodologia de estimare a costurilor

Costuri (euro)
2021

4,300,000.00

2022

23,800,000.00

2023

17,200,000.00

2024

1,500,000.00

2025

1,500,000.00

2026

1,000,000.00

TOTAL

49,300,000.00

Se va detalia și metodologia de estimare a costurilor.

Costuri cu: înființarea și funcționarea unei agenții naționale, după modele existente (ex.
DDD), a structurilor ministeriale/teritoriale acoperite parțial din reorganizări; servicii de
asistență tehnică estimate conform onorariilor practicate pe piață.
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3.4

Descrierea intervenţiei în detaliu

Se va include o descriere detaliată a intervenției și obiectivele urmărite
- Înființarea Agenției Naționale pentru Schimbări Climatice (ANSC) sub coordonarea
SGG/PM responsabilă cu planificarea, coordonarea și monitorizarea implementării
politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune naționale pentru prevenirea și adaptarea la
Schimbările Climatice, prin mecanisme eficiente de operaționalizare la toate nivelurile de
decizie și execuție, precum și cu coordonarea procesului de revizuire a legislației
relevante. Aceasta va prelua și coordonarea activității Comisiei Naționale pentru
Schimbări Climatice. (costuri de înființare și funcționare 3,500,000 euro)
- Revizuirea actului normativ de înființare a Comisiei Naționale pentru Schimbări
Climatice, HG 1026/2014, pentru trecerea sa sub coordonarea ANSC și extinderea și
actualizarea listei de membri prevăzuți în Anexa 1.
- Înființarea unor departamente pentru reziliență la schimbări climatice la nivelul
administrațiilor teritoriale regionale, județene și locale urbane cu raportare funcțională
către ANSC (5.000.000 euro, costurile sunt offsetate parțial de economiile rezultate din
reorganizarea instituțională)
Analiza distribuției actuale a responsabilităților și informațiilor legate de
prevenirea, adaptarea, monitorizarea și raportarea privind schimbările climatice și
dezvoltarea unor planuri de transfer al responsabilităților și informațiilor dinspre entitățile
identificate către noua entitate centrală ANSC (estimat 300.000 Euro)
Analiza cadrului legislativ relevant și al politicilor relevante domeniilor schimbărilor
climatice naționale și europene și elaborare de propuneri de modificare a legislației cu
incidență asupra domeniilor din sfera activității climatice (estimat 1.000.000 Euro)
- Analiza documentelor strategice relevante domeniilor schimbărilor climatice, elaborarea
de propuneri și de calendare de revizuire sau de elaborare, după caz, planificarea
acțiunilor în timp și pentru finanțare, inclusiv a serviciilor de asistență tehnică asociate
(estimat 300.000 Euro analiza și 38.000.000 Euro pentru elaborare a: 5 documente
strategice la nivel național * 2 mil. euro/document, 12 documente strategice de tip
sectorial*1.5 mil. euro/document, 100 de documente strategice la nivel teritorial*1 mil.
euro/document pentru intervalul 2021-2026)
Asistență tehnică pentru procesele de organizare/reorganizare instituțională și
formarea capacității și capabilităților instituționale, considerând atât aspectele de
management strategic, management organizațional, de management al performanței dar
și formarea personalului în domeniului de expertiză, precum și competențe digitale
pentru personal (estimat 1.200.000 Euro)
- Nu fac subiectul prezentei propuneri de intervenție, recomandările privind planul de
investiții prioritare revizuit. Acesta va agrega prioritățile de investiție sectoriale care au
directă legătură cu schimbările climatice, dar cu responsabilitatea execuției la nivel de
sector, unele preluate din versiunea inițială a PNRR, altele care vor fi incluse urmare a
procesului de consultare publică.
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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
Înființarea Agenției Naționale pentru Schimbări Climatice (ANSC) reprezintă o revizuire a
abordării din versiunea inițială a PNRR, prin reconsiderarea atribuirii acestor
responsabilități extinse către ANIF, o instituție care prin activitatea tradițională de bază a
avut un impact negativ asupra mediului, fiind un contributor la schimbările climatice și
care nu a dovedit prin performanța de până acum a avea capacitatea managerială sau
expertiza sau experiența relevantă în domeniul strategiilor și soluțiilor de prevenire,
monitorizare și atenuare a schimbărilor climatice, care comportă o complexitate mult mai
mare față de activitățile din sfera îmbunătățirilor funciare. Astfel, ANSC se va înființa pe
modelul altor entități naționale strategice aflate sub coordonarea SGG și considerând și
alte modele de bune practici la nivel european, inclusiv angajând asistență tehnică
specializată, pluridisciplinară, locală și internațională, și recrutând din piața de stat sau
privată specialiști din domeniile relevante. Totodată, atribuțiile și planul de acțiune a noii
entități vor fi definite pe baza priorităților definite deja de UE și de recomandările
formulate și menționate și în prezentul document.
Pentru implementarea unui proces eficient de guvernanță orizontală și verticală, se va
porni de la revizuirea cadrului existent.
Înființarea la nivelul ministerelor și la nivelul administrațiilor regionale, județene și locale a
unor departamente pentru schimbări climatice, care vor avea responsabilitatea
transpunerii prevederilor din planul național de acțiune pentru prevenirea, adaptarea și
monitorizarea schimbărilor climatice în planuri sectoriale sau teritoriale de acțiune, va fi
un proces natural, încadrat în procesul demarat de guvern pentru reorganizarea și
eficientizarea instituțiilor publice, care va putea fi catalizat de asistențe tehnice de
specialitate și care poate urma exemple de bune practici din alte state UE.
Din punct de vedere al corelării politicilor și planurilor de acțiune sectoriale între ele
precum și cu cele naționale, se pornește de la o bază de documente strategice deja
existente (enumerate și în PNRR versiunea actuală), care trebuie revizuite în
conformitate cu cerințele și recomandările UE și care, prin noul cadru de guvernanță
definit va deveni un proces unitar, coerent și cu adevărat participativ și cu trasabilitate a
rezultatelor și a impactului.
La nivel regional, strategiile și planurile de acțiune pentru reziliență climatică vor fi
realizate pe principiul masterplanului integrat, definit deja de legislația națională, cu
considerarea vulnerabilităților și priorităților de acțiune climatică ale UAT-urilor
subordonate. Mai mult, se va întări coerența cu cerințele prioritare din programele
operaționale pentru 2021-2027, care au printre priorități strategii și soluții de tip smart city
și care vor putea fi astfel completate de componenta transversală de schimbări climatice.
În același timp, dimensiunea digitalizării stimulată prin proiectele de smart city va
capacita realizarea de analize și de proiecții de risc climatic și de măsuri eficiente de
prevenție, adaptare și diminuare a impactului efectelor schimbărilor climatice. În acest fel,
se va realiza și un efect complementar și sinergic al diverselor componente de finanțare
pentru dezvoltarea rezilientă și durabilă urbană.
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3.6

Modul în care intervenţia va sprijini îmbunătăţirea
cadrului de implicare a partenerilor sociali și economici

Una dintre ariile specifice de intervenție a măsurilor de reformă este axată pe definirea
unor mecanisme de cooperare și de implicare în implementare a acțiunilor climatice a
tuturor actorilor cheie, care includ specific partenerii sociali și economici. De asemenea,
toate politicile și documentele strategice vor fi elaborate cu organizarea de sesiuni de
consultare publică. Mai mult, propunerea pentru revizuirea componenței Comisiei
Națională pentru Schimbări Climatice include și aceste categorii

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%

3.9

40%

100%

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:
012, 108, 011
0%

3.10
Fără implicaţii

40%

100%

Implicaţiile din punct de vedere al ajutorului de stat
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 Regulamentul de instituire a Mecanismului de Redresare și Reziliență este disponibil aici:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-75-2020-REV-1/ro/pdf
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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
Propunerea de reformă pentru reziliență la schimbările climatice respectă toate
prevederile articolului 17 din Regulamentul privind taxonomia, respectiv principiul DNSH
(nu prejudiciază în mod semnificativ).

3.12

Ținte (Targets) - indicatori cantitativi)

Se vor detalia și punctul de plecare, metodologia și modul de selecție a indicatorilor7

Unitate pentru reforma privind reziliența la schimbări climatice: 1
Număr de documente strategice: aprox. 100
Număr consultări publice: 100
Număr persoane formate: 300
Propuneri de modificare legislativă: 2 inițial + tbd funcție de analiză

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
1.
Identificarea listei instituțiilor care vor fi incluse în procesul de reformă
2.
Identificare opțiunilor de reformă
3.
Validarea propunerilor de reformă
4.
Propunere legislativă de înființare/reorganizare a instituțiilor implicate
5.
Aprobarea strategiei de reformă
6.
Elaborarea planurilor de reformă
7.
Implementarea planurilor și măsurilor de reformă
8.
Elaborarea și revizuirea, după caz a documentelor strategice privind reziliența
climatică la nivel național, sectorial și teritorial, conform planificării

3.14

Contribuţia la alte documente programatice ale UE

Politica de coeziune
Mecanismul pentru o Tranziție Justă
Politica Agricolă Comună
Programul EIB care intenționează să susțină cu EUR 1 trillion investiții în acțiuni climatice
și de sustenabilitate de mediu în perioada 2021 to 2030.

/E^d/dhf/ͬKZ'E/f/ͬWZ^KE

AMCOR (Asociația Consultanților în Management din România)

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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