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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 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 

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: REFORMA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
	Descriere: În momentul de față este o disparitate foarte mare din punct de vedere economic și social între diversele unități administrativ teritoriale din România. Aceste discrepanțe au apărut ca urmare a tuturor transformărilor intervenite în ultimii 30 ani (migrație masivă, dezindustrializare, modernizare sisteme agricole etc.) dar sunt și multe situații în care aceste disparități au un caracter istoric. În multe cazuri sunt localități cu populație de aproximativ 2.000 locuitori, 1.000 locuitori și chiar mai mici. Această situație de fapt a condus la furnizarea serviciilor publice la o calitate foarte redusă sau în multe cazuri la inexistența acestora.Este necesară astfel reorganizarea și consolidarea unor UAT-uri la dimensiunea optimă, care să asigure capacitatea reală de investiție și de administrare a activelor și evitarea investițiilor redundante în regiune. În acest mod, se vor optimiza cheltuielile și operațiunile publice și se va accelera dezvoltarea locală. Acest lucru coroborat cu elaborarea și adoptarea unui cod al finanțelor publice locale poate asigura într-adevăr premisele pentru o gestiune mai eficientă a resurselor disponibile și o dezvoltare teritorială coerentă și mai accelerată. Printre argumentele în favoarea reformei se numără mai multe sinergii prin economii de scară (masă critică și o mai mare sustenabilitate profesională și financiară) și reduceri semnificative ale unor costuri de funcționare, creând totodată și posibilitatea de a oferi o gamă mai largă de servicii mai aproape de public. Această reformă este menită să atenueze inclusiv problemele financiare ale depopulării în unele zone din cauza oportunităților limitate de muncă, a șomajului ridicat și a îmbătrânirii și să genereze un proces de eficientizare a administrației publice. Sintetizând, reforma administrativ teritorială va avea ca efecte: mai puțini oameni în administrația publică locală și mai puține unități administrativ teritoriale.Acest tip de reformă va conduce în ultimă instanță la îmbunătățirea coeziunii sociale, consolidarea potențialului de creștere și la dezvoltarea integrată a unui teritoriu, care înainte era fragmentat. Nu este de neglijat nici îmbunătățirea procesului decizional adus odată cu reforma administrativ-teritorială, care anterior presupunea organizarea unei suprastructuri puțin funcționale, reprezentantă de Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară.
	Group3: Choice1
	ProblRT: În continuare nu există stabilitate și previzibilitate în ceea ce privește veniturile administrațiilor locale, în contextul creșterii numărului de competențe și al cererii de servicii la nivel local. Capacitatea autorităților locale de a crește ponderea resurselor proprii este în continuare limitată. 
	Group1: Choice1
	ProblST: Să îmbunătățească eficacitatea și calitatea administrației publice, precum și previzibilitatea procesului decizional, inclusiv prin implicarea adecvată a partenerilor sociali.
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	InstResp: Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației
	Beneficiari: Beneficiarii acestei reforme sunt reprezentanți potențial de toți locuitorii unităților administrativ teritoriale reorganizate, structurile administrației publice locale comasate dar și entitățile private care activează pe teritoriul unităților administrativ teritoriale reorganizate. De asemenea, potențiali beneficiari ai acestor reforme sunt și structuri ale administrației publice centrale care au structuri deconcentrate, prin crearea unor premise de eficientizare a acestora. 
	2021: 0
	2022: 800000
	2023: 700000
	2024: 600000
	2025: 200750000
	2026: 50550000
	Total: 253400000
	MetCost: Pentru realizarea reformei administrative, au fost avute în vedere mai multe măsuri care vor fi implementate cu ajutorul unei asistențe tehnice, costurile estimate fiind corelate cu onorariile practicate pe piață pentru acest tip de servicii.
	DescriereDetaliu: Pentru realizarea acestei reforme administrativ teritoriale este necesară crearea unei unități distincte în cadrul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, care să coordoneze tot acest proces și să fie responsabil de contractarea și supervizarea asistenței tehnice.Reforma administrativ teritorială propusă vizează doar localitățile mici și mijlocii care nu se pot autofinanța sau care nu au perspective favorabile de dezvoltare. Rezultatul acestui proces ar trebui să fie comasare teritorială conform unor principii/criterii definite (cum ar fi numărul de locuitori, suprafața teritorială etc.). Fără luarea de măsuri de reformă, această situație de fapt va conduce într-un viitor nu prea îndepărtat la declararea falimentului multor unități administrativ teritoriale, nemaivorbind de calitatea slabă a serviciilor furnizate. Din punct de vedere metodologic, pentru organizarea și implementarea unei astfel de reforme sunt avute în vedere mai multe măsuri după cum urmează:   (1) Identificarea problemelor generate de fragmentarea administrativ-teritorială. Această analiză va sta la baza definirii unor criterii de evaluare a viabilității unităților administrativ teritoriale mici și mijlocii, respectiv a orienta și fundamenta definirea unei strategii de reformă administrativ teritorială (buget estimat 50.000 Euro). (2) Analiza capacității actuale a localităților mici și mijlocii de a se dezvolta economic și social, pe baza unor criterii pre-definite. Cu această ocazie se dorește și realizarea unei încadrări pe categorii de viabilitate/sustenabilitate, în funcție de punctajul obținut de fiecare UAT evaluat  (buget estimat 550.000 euro). (3) Dezvoltarea soluțiilor/opțiunilor de reorganizare administrativ-teritorială a localităților care nu îndeplinesc criteriile minime de dezvoltare economică și socială. Agrearea unei opțiuni sau a alteia de comasare teritorială trebuie făcută și cu consultarea populației dar și a reprezentanților autorităților publice locale vizate de acest proces (buget estimat 500.000 euro). (4) Elaborarea de propuneri de modificare a legislației privind reorganizarea administrativ teritorială a localităților care nu îndeplinesc criteriile minime de dezvoltare economică și socială. Cu această ocazie se vor analiza toate implicațiile legale și se vor face propuneri pentru amendarea acestora/crearea unui spațiu legislativ nou, acolo unde este cazul (buget estimat 200.000 Euro).(5) Dezvoltare unei strategii pentru reorganizarea administrativ teritorială a localităților care nu îndeplinesc criteriile minime de dezvoltare economică și socială (buget estimat 200.000 Euro).(6) Dezvoltare unor planuri de tranziție pentru reorganizarea administrativ teritorială a localităților care nu îndeplinesc criteriile minime de dezvoltare economică și socială (buget estimat 700.000 Euro).(7) Suport tehnic general pentru reorganizarea administrativ teritorială din România (organizarea unor dezbateri publice privind opțiunile de reformă administrativ-teritorială, formare pentru personalul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației și personalul angajat la nivelul autorităților publice locale etc.) (buget estimat 1.200.000 Euro). Pentru operaționalizarea propriu-zisă a acestei reforme se vor aloca și 250.000.000 euro pentru cheltuieli directe (schimbarea sediilor, mutarea arhivelor, schimbarea unor documente oficiale etc.)
	DescriereMatur: În perioada de programare 2007-2013 a existat o inițiativă similară finanțată în cadrul PODCA (FSE), prin aprobarea proiectului cu titlul ”Reforma administrativ-teritorială, mai multă eficiență în administrația locală din România” cod SMIS 32602, Beneficiar fiind Ministerul Administrației și internelor. Obiectivul general al proiectului a constat în îmbunătățirea eficienței şi eficacității administrației publice locale, valoare totală eligibilă finală a acestuia fiind de 7,804,025.00 lei. Proiectul a fost inițiat în anul 2012 și finalizat în anul 2015.   Având în vedere realitățile curente, inclusiv cele legate de criza economică generată de pandemia COVID 19, este necesară o nouă abordare privind reforma administrativ teritorială, mai ales că începând cu anul 2018 a existat o reformă bugetară care a redus semnificativ resursele financiare locale. Acest lucru este confirmat de transferurile în creștere pentru echilibrarea bugetelor locale.Până la sfârșitul anului 2024 vor fi agreate toate opțiunile de reformă, opțiuni care vor fi menționate în strategia pentru reorganizarea administrativ teritorială. Această strategie va fi aprobată prin Hotărâre de Guvern confirmând astfel principiile și mecanismele de realizare a acestui proces. Tot în anul 2024 vor fi adoptate actele legale privind formalizarea procesului de comasare administrativ teritorială, așa cum reiese din Strategia aprobată.  Pentru operaționalizarea acestui proces, pe parcursul anului 2025 și 2026 vor fi alocate sume în valoare de 250.000.000 Euro pentru cheltuieli directe. Totodată, vor fi realizate și monitorizate planuri de tranziție pentru reorganizarea administrativ teritorială a localităților vizate. În paralel va exista și un suport tehnic pentru realizarea acestei tranziții, aceasta fiind o componentă distinctă în cadrul asistenței tehnice.
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	Group10: Choice3
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	DNSH: Propunerea de reformă administrativ teritorială respectă toate prevederile articolului 17 din Regulamentul privind taxonomia, respectiv principiul DNSH (nu prejudiciază în mod semnificativ).
	Targhets: Unitate pentru reforma administrativă: 1Număr consultări publice: 30 Număr persoane formate: 300Propuneri de modificare legislativă: 1
	Milestones: 1.	Identificarea listei unităților administrativ teritoriale care vor fi incluse în procesul de reformă2.	Identificare opțiunilor de reformă administrativ teritorială3.	Validarea propunerilor de reformă administrativ teritorială4.	Propunere legislativă de reorganizare administrativ teritorială5.	Aprobarea strategiei de reformă administrativ teritorială 6.	Elaborarea planurilor de reformă administrativ teritorială
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	Semnatura: AMCOR (Asociația Consultanților în Management din România)
	ModSprijin: Pentru definirea criteriilor de analiză a capacității de funcționare și dezvoltare a unităților administrativ teritoriale dar și pentru elaborarea propunerilor de reorganizare teritorială vor fi organizate mai multe consultări cu partenerii sociali, și în mod particular cu asociațiile unităților administrative teritoriale.
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