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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.
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?

Emisiile din transporturi au continuat să crească într-un ritm accelerat în UE, în timp ce
emisiile de gaze cu efect de seră (GES) din alte surse au încetinit sau au scăzut.
Emisiile provenite din transport au fost cu 28% mai mari în 2017 decât în 1990. Doar
sectorul transporturilor a fost responsabil pentru 27% din emisiile UE în același an.
România are nevoie de o foaie de parcurs pentru decarbonizarea sectorului de transport
până în 2040, o tranziție care este în concordanță cu amploarea și viteza prescrise de
comunitatea științifică și care ar aduce o contribuție echitabilă la reducerea poluării,
limitarea încălzirii globale cu 1,5 ° C și combaterea fenomenelor meteo extreme asociate
schimbărilor climatice.
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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.

Investițiile insuficiente afectează potențialul economiei de a se apropia de nivelurile din
UE. Calitatea și fiabilitatea rețelelor rutiere și feroviare sunt slabe. Investițiile în
infrastructuri durabile de transport, de energie și de mediu (pentru deșeuri, ape reziduale
și poluarea aerului) sunt insuficiente.

2.2

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

Nu

Detalii despre probleme identificate.

Calitatea infrastructurii, inclusiv în sectorul transporturilor, al energiei, al deșeurilor și al
apelor reziduale, rămâne redusă și limitează perspectivele de creștere ale României. În
pofida unor investiții publice semnificative după aderarea României la Uniune,
infrastructura fizică a țării rămâne subdezvoltată. Starea generală și fiabilitatea rețelelor
rutiere și feroviare sunt precare. Infrastructura nu corespunde nevoilor în materie de trafic
generate de o economie în expansiune.

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-8442-2020COR-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.
Ministerul Fondurilor Europene
Ministerul Mediului
Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
Ministerul Transporturilor

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.
Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) si alte administratii publice locale
Administratia Fondului de Mediu (AFM)
Caile Ferate Romane (CFR)
Metrorex
Serviciul de Transport Public Bucuresti (STB)

3.3

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

Costuri (euro)
2021

0.00

2022

0.00

2023

0.00

2024

0.00

2025

0.00

2026

0.00

TOTAL

0.00

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
Decarbonizarea sectorului de transport din România până în 2040
Pentru a atinge obiectivul de neutralitate climatică, emisiile generate de transport trebuie
să scadă rapid.
Recomandarile propuse se bazează atât pe pârghiile tehnologice, cât și pe cele
sistemice, pentru a oferi recomandări de politici pentru factorii de decizie din instituții și
guvern. Pârghiile tehnologice includ trecerea la tehnologii alternative și creșterea
eficienței, în timp ce soluțiile sistemice includ reducerea nevoii de transport, trecerea la
alternative ecologice și interzicerea completă a motoarelor cu ardere internă până în
2040.
Elementele esențiale ale tranziției prezentate sunt îmbunătățirea infrastructurii pentru
mersul cu bicicleta și mersul pe jos în orașe; investiții semnificative și susținute în căi
ferate, trenuri și autobuze electrice; interzicerea zborurilor pe distanțe scurte; eliminarea
treptată a vânzărilor de vehicule noi pe bază de combustibili fosili și încheierea tuturor
investițiilor în infrastructura de transport intens poluantă, cum ar fi aeroporturile.
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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
TRANSPORT FEROVIAR
- Gara noua, trenuri suburbane și trenuri de mare viteza în Bucuresti
Anul 2021 a fost declarat de UE anul European al Căilor Ferate. Transporturile sunt
responsabile pentru o pătrime din emisiile de gaze cu efect de seră ale UE, iar emisiile
generate de transporturi continuă să crească. România are acum la dispozitie bani
europeni pentru a dezvolta un sistem de transport durabil, iar sistemul feroviar trebuie sa
fie o prioritate. Bucureștiul are mare nevoie de o rețea feroviară de trenuri suburbane
pentru a decongestiona traficul și a reduce poluarea. Acest proiect este o oportunitate
fantastică, poate uni Bucureștiul cu marile orașe din România și din Europa, prin trenuri
care pot circula uzual la viteze de peste 300 km/h.
ELECTRIFICARE TRANSPORT PUBLIC SI STATII DE INCARCARE RAPIDE
- 1400 de autobuze electrice si electrificarea totala a transportului public în București
Obiectivul UE și al României de a atinge neutralitate climatică implică și o transformare a
modului în care ne deplasăm în marile orașe. La nivelul Bucureștiului, înlocuirea
completă a flotei de 1400 de autobuze diesel cu o flotă de autobuze 100% electrică
trebuie să fie o prioritate cu atât mai mult cu cât Bucurestiul a fost recent subiectul unei
noi proceduri de sancțiune din partea Comisiei Europene pentru poluarea cu noxe,
provenită în particular din trafic.
RETEA DE PISTE PROTEJATE DE BICICLETE
- 500 de km de piste de biciclete în Bucuresti
În Bucuresti există doar 20 de km de piste de biciclete protejate, când lungimea totală a
străzilor capitalei este de 1821 km. Sutele de kilometrii promiși a fi gata de Primăria
Capitalei prin Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) și prin Planul Integrat de
Calitate a Aerului (PICA) nu sunt construite. Bucurestiul are nevoie de o retea de piste
protejate de biciclete și în contextul distanțării fizice impuse de pandemia COVID-19.
Paris, Milano, Bruxelles și multe alte orașe au investit recent în locuri prietenoase cu
biciclistii. Spre exemplu, Milano a transformat 35 de kilometri de străzi destinate
autovehiculelor în zone pietonale și pentru bicicliști pentru a păstra calitatea bună a
aerului observată în timpul carantinei, iar Parisul, care are deja 370 de kilometri de piste,
a mai înființat unele temporare și a ajuns la aproximativ 650 de kilometri de piste.
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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%

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:
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 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

/E^d/dhf/ͬKZ'E/f/ͬWZ^KE

GREENPEACE CEE ROMANIA
ALIN TANASE
CAMPAIGNER MOBILITATE SI AER CURAT

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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