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I.    CONSILIUL UE 

1.  Azilul și migrația: Consiliul aprobă mandate de negociere pentru Regulamentul 
Eurodac și Regulamentul privind procedura de screening, iar 21 de state 
adoptă o declarație privind solidaritatea, 22 iunie a.c. 

 
Comitetul Reprezentanților Permanenți (Coreper) a adoptat mai multe texte 

importante din prima etapă privind azilul și migrația, pe baza propunerilor prezentate de 
Comisie în cadrul Pactului privind migrația și azilul. Coreperul a adoptat astfel mandatele de 
negociere pentru Regulamentul Eurodac și Regulamentul privind procedura de screening. În 
plus, 21 de state membre sau asociate au confirmat adoptarea unei declarații privind 
solidaritatea, care prevede un mecanism voluntar de contribuții de solidaritate, sub formă de 
transferuri sau alte tipuri de contribuții, în special contribuții financiare. 

Aceste decizii reflectă aprobarea politică la nivel ministerial constatată în cadrul 
reuniunii Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 10 iunie 2022. Acest important pas înainte 
face parte din abordarea treptată propusă de președinție vizând reformarea politicii Uniunii 
Europene în materie de migrație și azil, menținând în fiecare etapă un nivel echivalent de 
angajamente privind solidaritatea, responsabilitatea și protecția frontierelor externe. 

Regulamentul Eurodac. Baza de date Eurodac este menită să ajute statele membre să 
monitorizeze mai bine parcursul solicitanților de azil și al persoanelor aflate în situație de 
ședere ilegală în Uniunea Europeană. Această bază de date conține amprentele digitale ale 
migranților aflați în situație de ședere ilegală și ale solicitanților de azil care au fost 
înregistrați în statele membre ale UE și în țările asociate. 

Textul convenit astăzi va înlesni combaterea deplasărilor neregulamentare și va 
facilita returnarea persoanelor aflate în situație de ședere ilegală. În special, prin intermediul 
acestui text, baza de date va permite monitorizarea solicitanților de azil și nu doar 
monitorizarea cererilor, permițând astfel o mai bună identificare a persoanelor care depun 
cereri multiple. Conținutul bazei de date este, de asemenea, îmbogățit cu date biometrice noi, 
cum ar fi imaginea facială. Regulamentul va permite, de asemenea, finalizarea 
interoperabilității cu celelalte sisteme de informații europene. 

Totodată, a fost inclusă o categorie specifică pentru identificarea persoanelor aduse 
pe uscat în urma operațiunilor de căutare și salvare pe mare (SAR). 

În plus, pornind de la lecțiile învățate din soluțiile implementate pentru a răspunde 
afluxului de persoane care fug din calea războiului din Ucraina, Regulamentul Eurodac 
creează o obligație de înregistrare a beneficiarilor de protecție temporară. 

Regulamentul privind procedura de screening. Acest regulament contribuie la 
consolidarea controlului persoanelor la frontierele externe, dar și la direcționarea rapidă a 
persoanelor care fac obiectul procedurii de screening către procedura corespunzătoare. 

Textul aprobat astăzi prevede că procedura de screening la frontierele externe se va 
aplica tuturor persoanelor care nu îndeplinesc condițiile de intrare, inclusiv celor care 
solicită protecție internațională. Sunt vizate persoanele care au fost reținute pentru trecerea 
neregulamentară a frontierei externe pe cale terestră, maritimă sau aeriană, persoanele 
aduse pe uscat în urma unei operațiuni de salvare pe mare („SAR”) și cele care au depus o 
cerere de protecție internațională la punctele de trecere a frontierelor externe sau în zonele 
de tranzit fără a îndeplini condițiile de intrare. Regulamentul se aplică, de asemenea, 
persoanelor reținute pe teritoriul UE care au eludat controalele la frontierele externe. 

Procedura de screening va include controale de identificare și de securitate, dar și 
controale de sănătate și de vulnerabilitate. Procedura de screening ar trebui, ca regulă 
generală, efectuată în apropierea frontierelor externe sau în alte amplasamente dedicate de 
pe teritoriile statelor membre, în termen de maximum cinci zile, timp în care persoanele 
trebuie să rămână la dispoziția autorităților naționale. La sfârșitul procedurii de screening, 
toate persoanele în cauză vor fi direcționate către autoritățile competente: azil sau, dacă este 
cazul, transfer sau returnare. 
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În plus, statele membre vor trebui să instituie un mecanism independent de 
monitorizare a respectării drepturilor fundamentale în cursul procedurii de screening. 

Context. La 23 septembrie 2020, Comisia Europeană a prezentat un Pact privind 
migrația și azilul, care include o serie de propuneri legislative și nelegislative. Aceasta a 
inclus în special noi propuneri, cum ar fi Regulamentul privind procedura de screening, 
precum și propuneri de revizuire a textelor prezentate în 2016 și care nu fuseseră încă 
adoptate, cum ar fi Regulamentul Eurodac. 

Pentru a permite realizarea unor progrese substanțiale, președinția franceză a 
Consiliului a propus o abordare „pe etape” sau „treptată”, respectând un echilibru între 
diferitele dimensiuni, în special între responsabilitate și solidaritate. 

2.  Norme noi referitoare la raportarea de către întreprinderi de informații 
privind durabilitatea: Consiliul și Parlamentul European ajung la un acord 
politic provizoriu, 21 iunie a.c. 

 

Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord politic provizoriu referitor la 
Directiva privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea 
(CSRD). 

Propunerea vizează  eliminarea lacunelor din normele existente privind 
prezentarea de informații nefinanciare, a căror calitate este insuficientă pentru a le permite 
investitorilor să țină seama de ele în mod corespunzător. Astfel de lacune constituie un 
obstacol în calea tranziției către o economie durabilă. 

Directiva privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea 
modifică Directiva din 2014 privind prezentarea de informații nefinanciare. Aceasta 
introduce cerințe de raportare mai detaliate și se asigură că întreprinderile mari sunt 
obligate să raporteze cu privire la aspecte legate de durabilitate, cum ar fi drepturile în 
materie de mediu, drepturile sociale, drepturile omului și factorii de guvernanță. 

Directiva CSRD introduce, de asemenea, o cerință de certificare a raportării privind 
durabilitatea, precum și cea mai bună accesibilitate a informațiilor, solicitând ca acestea să 
fie publicate într-o secțiune specifică a rapoartelor conducerii societății. 

Grupul Consultativ European pentru Raportare Financiară (EFRAG) va fi responsabil 
de stabilirea standardelor europene, pe baza avizelor tehnice din partea mai multor agenții 
europene. 

Normele UE privind informațiile nefinanciare se aplică întreprinderilor mari de 
interes public, cu peste 500 de angajați, precum și tuturor întreprinderilor 
mari și societăților cotate pe piețele reglementate. Aceste întreprinderi sunt, de asemenea, 
responsabile de evaluarea informațiilor la nivelul filialelor lor. 

Normele se aplică, de asemenea, IMM-urilor cotate la bursă, ținând seama de 
particularitățile acestora. O derogare (opt-out) va fi posibilă pentru IMM-uri pe parcursul 
unei perioade de tranziție, ceea ce înseamnă că acestea vor fi exceptate până în 2028 de la 
aplicarea directivei. 

În ceea ce privește întreprinderile din afara Europei, obligația de a furniza un 
raport de durabilitate se aplică tuturor întreprinderilor care au o cifră de afaceri netă de 
peste 150 de milioane EUR în UE și care au cel puțin o filială sau o sucursală în UE. Aceste 
întreprinderi trebuie să raporteze cu privire la impactul lor ESG, și anume asupra aspectelor 
de mediu, sociale și de guvernanță, astfel cum sunt definite în directivă. 

Raportul trebuie să fie certificat de un auditor sau un certificator terț acreditat. 
Pentru a se asigura că întreprinderile respectă normele de raportare, un auditor sau un 
certificator terț se va asigura că raportarea privind durabilitatea respectă standardele 
pentru certificare adoptate de Uniune. Raportarea întreprinderilor din afara Europei trebuie, 
de asemenea, să fie certificată de un auditor european sau de unul dintr-o țară terță. 

Normele vor fi aplicate în trei etape: 
 1 ianuarie 2024 pentru întreprinderile care fac deja obiectul Directivei privind 

prezentarea de informații nefinanciare; 
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 1 ianuarie 2025 pentru întreprinderile mari care nu fac în prezent obiectul Directivei 
privind prezentarea de informații nefinanciare; 

 1 ianuarie 2026 pentru IMM-urile cotate la bursă, precum și pentru instituțiile de 
credit mici și cu un grad redus de complexitate și întreprinderile de asigurare captive. 

Etapele următoare. Acordul provizoriu încheiat astăzi va trebui să fie aprobat de 
Consiliu și de Parlamentul European. În ceea ce privește Consiliul, acordul politic provizoriu 
va fi supus aprobării de către Comitetul Reprezentanților Permanenți (Coreper), înainte de a 
trece prin etapele formale ale procedurii de adoptare. Directiva va intra în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

3.  Consiliul îndeamnă la acțiuni suplimentare pentru protejarea jurnaliștilor și a 
profesioniștilor din domeniul mass-mediei, 21 iunie a.c. 

 

În contextul intensificării amenințărilor la adresa jurnaliștilor și, în consecință, al 
obstacolelor în calea libertății de exprimare și a libertății de informare, Consiliul a aprobat 
astăzi concluzii privind protecția și siguranța jurnaliștilor și a profesioniștilor din domeniul 
mass-mediei. 

Statele membre fac apel la Comisie să consolideze finanțarea jurnalismului 
independent și de investigație și să țină seama de siguranța online și de libertatea de 
exprimare a jurnaliștilor și a altor profesioniști din domeniul mass-mediei în toate 
inițiativele relevante care decurg din strategia digitală a UE. 

Consiliul recunoaște că mulți jurnaliști și alți profesioniști din domeniul mass-mediei 
nu sunt în măsură să lucreze liber și independent pretutindeni așa cum ar trebui. Potrivit 
unui raport al Consiliului Europei, numărul de cazuri semnalate privind amenințări grave la 
adresa siguranței jurnaliștilor și a libertății mass-mediei în Europa aproape s-a dublat față 
de 2016 (numărul cazurilor semnalate în 2021 a fost de 282). 

În plus, pe lângă amenințările la adresa siguranței lor, și situația economică a 
jurnaliștilor și a altor profesioniști din domeniul mass-mediei devine din ce în ce mai 
precară. Transformarea digitală, închiderea unei varietăți de canale mediatice și 
consecințele pandemiei au condus la o înrăutățire a insecurității economice a 
jurnaliștilor. 

Învățare, acțiune internațională și sprijin pentru jurnaliști 
În concluziile sale, Consiliul invită statele membre și Comisia, printre altele: 

 să încurajeze învățarea pe tot parcursul vieții cu privire la protecția jurnaliștilor și a 
profesioniștilor din domeniul mass-mediei pentru managerii de presă, autoritățile de 
aplicare a legii, judecători și alte părți interesate în cauză 

 să se angajeze să facă eforturi pentru protecția jurnaliștilor și a altor profesioniști din 
domeniul mass-mediei din întreaga lume în forurile multilaterale relevante, în 
relațiile bilaterale și în inițiativele internaționale 

 să acorde sprijin – de exemplu, prin asistență profesională, financiară, socială sau 
juridică, – jurnaliștilor și profesioniștilor din domeniul mass-mediei independenți și 
exilați, în special din țări precum Ucraina, Belarus și Federația Rusă 

Context și etapele următoare. Aceste concluzii aprobate astăzi fac parte dintr-un set mai 
larg de inițiative. La 16 septembrie 2021, Comisia a prezentat o recomandare care stabilește 
orientări adresate statelor membre pentru ca acestea să ia măsuri eficace, adecvate și 
proporționale pentru a asigura protecția, siguranța și capacitarea jurnaliștilor. La 27 aprilie, 
Comisia a propus un proiect de lege a UE pentru a proteja jurnaliștii și apărătorii drepturilor 
omului împotriva procedurilor judiciare abuzive (cunoscută sub denumirea de Directiva 
SLAPP). Nu în ultimul rând, Comisia plănuiește, de asemenea, să adopte o lege europeană 
privind libertatea mass-mediei, care intenționează să protejeze pluralismul și independența 
mass-mediei pe piața internă a UE. 
Statele membre au convenit să facă schimb de bune practici în ceea ce privește punerea în 
aplicare a măsurilor și să facă un bilanț al punerii în aplicare a concluziilor în 2025. 
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II.  ȘTIRI 

1. Noul Cod de bune practici privind dezinformarea 
 

Cei 34 semnatari, printre care se numără platforme, companii din sectorul tehnologiei 
şi organizaţii ale societăţii civile, au urmat orientările din 2021 ale Comisiei şi au ţinut seama 
de învăţămintele crizei cauzate de pandemia de COVID-19 şi de cele desprinse în urma 
războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Codul consolidat se bazează pe Codul 
de bune practici din 2018, primul de acest gen, recunoscut în întreaga lume ca un cadru 
deschizător de drumuri. Noul cod stabileşte angajamente cu o sferă largă şi precise din 
partea platformelor şi a industriei de profil, în combaterea dezinformării, marcând astfel un 
nou pas important către un mediu online mai transparent, mai sigur şi mai demn de 
încredere. 

Věra Jourová, vicepreşedintele pentru valori şi transparenţă, a declarat: „Acest nou 
cod privind combaterea dezinformării intervine în contextul în care Rusia se foloseşte de arma 
dezinformării ca parte integrantă a agresiunii sale armate împotriva Ucrainei, iar democraţia 
este ţinta unor atacuri ce capătă diverse alte forme. Acum am primit angajamente foarte 
ferme, cu privire la reducerea impactului dezinformării online şi dispunem de instrumente mult 
mai solide, pentru a stabili în ce măsură angajamentele sunt puse în aplicare, în întreaga UE şi 
în toate limbile sale. De asemenea, utilizatorii vor dispune de instrumente mai bune, pentru 
semnalarea dezinformării şi pentru înţelegerea a ceea ce văd. Noul cod va reduce şi factorii 
financiari care stimulează diseminarea dezinformării şi va facilita accesul cercetătorilor la 
datele platformelor.” 

Thierry Breton, comisarul pentru piaţa internă, a adăugat: „Dezinformarea este o 
formă de invazie asupra spaţiului nostru digital, având un impact tangibil asupra vieţii noastre 
de zi cu zi. Platformele online trebuie să acţioneze cu hotărâre, în special în ceea ce priveşte 
finanţarea. Nimeni nu ar trebui să dobândească nici cel mai mic folos bănesc prin propagarea 
dezinformării. Pentru a fi credibil, noul Cod de bune practici va fi susţinut de Actul legislativ 
privind serviciile digitale, prevăzându-se inclusiv sancţiuni disuasive severe. Platformele foarte 
mari, care săvârşesc încălcări repetate ale codului şi care nu aplică măsuri de atenuare a 
riscurilor sunt pasibile de amenzi ce pot reprezenta până la 6% din cifra lor de afaceri 
mondială.” 

Împreună cu Actul legislativ privind serviciile digitale, recent convenit şi, cu viitoarea 
legislaţie privind transparenţa publicităţii politice şi direcţionarea anunţurilor publicitare 
politice, Codul consolidat de bune practici este o componentă esenţială a setului de 
instrumente al Comisiei, pentru combaterea răspândirii dezinformării în UE. 

Printre cei 34 semnatari se numără importante platforme online, în special Meta, 
Google, Twitter, TikTok şi Microsoft, precum şi diverşi alţi actori, cum ar fi platforme mai 
mici sau specializate, sectorul anunţurilor publicitare online, companiile de tehnologia 
publicităţii, verificatorii veridicităţii informaţiilor, organizaţiile societăţii civile, precum şi 
alţi actori care furnizează expertiză şi soluţii specifice de combatere a dezinformării. 

Codul consolidat are drept obiectiv abordarea deficienţelor codului anterior, 
prevăzând angajamente şi măsuri mai ferme şi detaliate, ce se bazează pe lecţiile învăţate în 
ultimii ani, pe plan operaţional. 
Concret, noul cod cuprinde angajamente privind: 
– extinderea participării: codul nu se adresează doar marilor platforme, ci şi unui mare 
număr de diverşi actori care pot contribui la a atenua răspândirea dezinformării, iar 
numeroşi alţi posibili semnatari sunt bineveniţi să adere la acesta; 
– eliminarea stimulentelor financiare pentru răspândirea dezinformării, astfel încât vectorii 
dezinformării să nu obţină venituri din publicitate; 
– includerea, în domeniul de aplicare al codului, a noilor comportamente manipulatoare, 
cum ar fi conturile false, boţii sau materialele deepfake răuvoitoare, ce contribuie la 
propagarea dezinformării; 
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– capacitarea utilizatorilor, prin punerea la dispoziţie a unor instrumente mai bune de 
recunoaştere, înţelegere şi semnalare a dezinformării; 
– dezvoltarea verificării veridicităţii informaţiilor, în toate ţările UE şi în toate limbile 
Uniunii, concomitent cu asigurarea unei remuneraţii echitabile, pentru activitatea 
desfăşurată de verificatorii veridicităţii informaţiilor; 
– asigurarea transparenţei publicităţii politice, permiţându-le utilizatorilor să recunoască, cu 
uşurinţă, anunţurile publicitare politice, datorită unei mai bune etichetări şi informări 
privind sponsorii, cheltuielile efectuate şi perioada de afişare; 
– creşterea sprijinului pentru cercetători, prin îmbunătăţirea accesului acestora la datele 
platformelor; 
– evaluarea impactului codului, prin intermediul unui cadru solid de monitorizare şi prin 
transmiterea periodică, de către platforme de rapoarte, a modului în care îşi pun în aplicare 
angajamentele; 
– înfiinţarea unui centru de transparenţă şi a unui grup operativ care să ofere cu uşurinţă o 
imagine de ansamblu transparentă asupra punerii în aplicare a codului, asigurându-se că 
acesta continuă să fie adaptat exigenţelor viitorului şi adecvat scopului. 

În definitiv, scopul urmărit este ca acest cod să fie recunoscut drept cod de conduită 
în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale, în vederea atenuării riscurilor la care 
sunt expuse platformele online foarte mari, din cauza dezinformării. 

 

2. Platforma Twitch aderă la Codul de conduită al UE 

Comisia Europeană salută decizia aderării la Codul de conduită al UE privind 
combaterea discursurilor ilegale de incitare la ură, din mediul online, a serviciului interactiv 
de streaming video în direct, Twitch. 

Věra Jourová, vicepreşedintele pentru valori şi transparenţă, a declarat: „Ceea ce este 
ilegal offline trebuie să fie ilegal şi online. Este o veste bună că Twitch se alătură cauzei noastre 
comune de eliberare a spaţiului online de discursuri ilegale de incitare la ură. Cei mai tineri 
sunt deosebit de vulnerabili la ură şi abuzuri şi avem datoria să transformăm internetul într-un 
spaţiu mai sigur pentru ei”. 

Comisarul pentru justiţie, Didier Reynders, a declarat: „Aderarea la cod a platformei 
Twitch, o platformă ce se adresează generaţiilor mai tinere, constituie un pas în direcţia cea 
bună, deoarece ne continuăm activitatea de construire a unui spaţiu digital mai sigur. Prin 
urmare, salut acest angajament şi aştept cu interes extinderea Codului de conduită la alte 
companii. Discursurile online de incitare la ură pot apărea oriunde online. Cu cât suntem mai 
hotărâţi să ne îndeplinim obiectivul, cu atât impactul va fi mai mare.” 

Codul de conduită continuă să atragă noi companii. La scurt timp după ce Rakuten 
Viber a anunţat că aderă la cod, Twitch a devenit al doisprezecelea partener, alăturându-se 
unor nume precum Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube, Instagram, Snapchat, 
Dailymotion, Jeuxvideo.com, TikTok şi LinkedIn. Astfel cum se subliniază în rezultatele celei 
de a şasea evaluări, Codul de conduită a dat deja rezultate pozitive. În medie, societăţile IT au 
examinat 81% din notificări în termen de 24 de ore şi au eliminat 62,5% din conţinutul 
semnalat. 

De asemenea, Twitch a aderat recent la Codul de bune practici privind dezinformarea 
şi, astfel, împreună cu Codul de conduită, completează alte iniţiative ale UE, precum Actul 
legislativ privind serviciile digitale, contribuind la crearea unui răspuns mai solid la nivelul 
UE împotriva discursurilor de incitare la ură, din mediul online. 
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3. Pactul verde: propuneri novatoare în vederea refacerii naturii Europei până în 

2050 și a reducerii la jumătate a utilizării pesticidelor până în 2030 

La data de 22 iunie, Comisia a adoptat propuneri novatoare în vederea refacerii 

ecosistemelor deteriorate și a readucerii naturii în întreaga Europă, de la terenuri 

agricole și mări la păduri și medii urbane. 

De asemenea, Comisia propune reducerea cu 50 % a utilizării pesticidelor 

chimice și a riscului aferent acestora până în 2030. Aceste propuneri sunt propuneri 

legislative emblematice care dau curs Strategiei privind biodiversitatea și Strategiei „De la 

fermă la consumator” și vor contribui la asigurarea rezilienței și a securității aprovizionării 

cu alimente în UE și în întreaga lume.  

Propunerea de act legislativ privind refacerea naturii este un pas esențial în 

evitarea prăbușirii ecosistemelor și în prevenirea celor mai grave efecte ale schimbărilor 

climatice și ale pierderii biodiversității. Refacerea zonelor umede, a râurilor, a pădurilor, a 

pajiștilor, a ecosistemelor marine, a mediilor urbane ale UE și a speciilor pe care le găzduiesc 

este o investiție esențială și eficientă din punctul de vedere al costurilor în securitatea 

alimentară, reziliența la schimbările climatice, sănătate și bunăstare. Similar, noile norme 

privind pesticidele chimice vor reduce amprenta de mediu a sistemului alimentar al UE, 

vor proteja sănătatea și bunăstarea cetățenilor și a lucrătorilor agricoli și vor contribui la 

atenuarea pierderilor economice pe care le înregistrăm deja din cauza deteriorării sănătății 

solului și a pierderii polenizatorilor cauzată de pesticide. 

 Un act legislativ privind refacerea naturii, cu scopul de a remedia prejudiciile 
aduse naturii Europei până în 2050 

Comisia propune, pentru prima dată, un act legislativ care vizează în mod explicit 
refacerea naturii Europei, în vederea readucerii în stare bună a 80 % din habitatele 
europene care se află într-o stare precară și în vederea readucerii naturii în toate 
ecosistemele, de la păduri și terenuri agricole la ecosisteme marine, de apă dulce și urbane. 
Conform acestei propuneri de act legislativ privind refacerea naturii, care completează 
legislația existentă, fiecărui stat membru i se vor aplica obiective obligatorii din punct de 
vedere juridic pentru refacerea naturii în diferite ecosisteme. Obiectivul este ca 
prin măsurile de refacere a naturii să fie vizate cel puțin 20 % din zonele terestre și 
maritime ale UE până în 2030 și, ca până în 2050 aceste măsuri să fie eventual extinse la 
toate ecosistemele care trebuie refăcute. 

Printre obiectivele propuse se numără: 

 inversarea declinului populațiilor de polenizatori până în 2030 și creșterea 
populațiilor acestora după această dată; 

 nicio pierdere netă de spații urbane verzi până în 2030, o creștere de 5 % până în 
2050, o acoperire minimă de 10 % a coronamentului copacilor în fiecare metropolă, 
oraș și suburbie din Europa și un câștig net de spațiu verde integrat în clădiri și 
infrastructură; 

 în ecosistemele agricole, creșterea globală a biodiversității și o tendință pozitivă 
pentru fluturii de pajiști, păsările specifice terenurilor agricole, carbonul organic 
din solurile minerale cultivate și elementele de peisaj de mare diversitate din 
terenurile agricole; 

 refacerea și reumidificarea turbăriilor drenate aflate în uz agricol și a siturilor 
pentru extracția turbei; 

https://environment.ec.europa.eu/publications/nature-restoration-law_en
https://environment.ec.europa.eu/publications/nature-restoration-law_en
https://environment.ec.europa.eu/publications/nature-restoration-law_en
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 în ecosistemele forestiere, creșterea globală a biodiversității și o tendință pozitivă 
în ceea ce privește conectivitatea pădurilor, lemnul mort, ponderea pădurilor 
pluriene, păsările de pădure și stocul de carbon organic; 

 refacerea habitatelor marine, cum ar fi iarba de mare sau sedimentele de fund și 
refacerea habitatelor speciilor marine emblematice, cum ar fi delfinii și marsuinii, 
rechinii și păsările marine; 

 eliminarea barierelor fluviale, astfel încât cel puțin 25 000 km de râuri să fie 
transformate în râuri cu curgere liberă până în 2030. 

4. CE aprobă o schemă de ajutoare a României în val. de 500 de milioane EUR în 

cadrul Mecanismului de redresare și reziliență ptr. a sprijini crearea de noi 

suprafețe împădurite 

 

Ajutoare de stat: Comisia aprobă o schemă de ajutoare a României în valoare de 500 

de milioane EUR în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență pentru a sprijini crearea 

de noi suprafețe împădurite. 

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o 

schemă de ajutoare a României în valoare de 500 de milioane EUR pusă la dispoziție prin 

intermediul Mecanismului de redresare și reziliență („MRR”) pentru a sprijini dezvoltarea de 

noi suprafețe împădurite. Măsura face parte din strategia României de asigurare a protecției 

pădurilor și a biodiversității. Schema va contribui, de asemenea, la obiectivele strategice ale 

UE legate de tranziția verde. 

Măsura adoptată de România 

Măsura notificată de România, care va avea un buget de 500 de milioane EUR, va fi 

finanțată integral prin Mecanismul de redresare și reziliență, în urma evaluării pozitive de 

către Comisie a Planului de redresare și reziliență al României și a adoptării acestuia de către 

Consiliu. 

Schema, care se va desfășura până la 30 iunie 2026, urmărește să sprijine proprietarii 

de terenuri agricole adecvate pentru împădurire în vederea creării de noi suprafețe 

împădurite, ceea ce va avea un impact climatic pozitiv pe termen lung. 

În cadrul schemei, se va oferi sprijin sub forma unor granturi directe proprietarilor 

publici și privați de terenuri agricole adecvate pentru împădurire, inclusiv 

municipalităților, precum și asociațiilor acestora. Pentru a beneficia de ajutor, proprietarii 

de terenuri agricole trebuie să creeze trupuri de pădure de cel puțin 0,5 ha sau cordoane 

forestiere (adică rânduri de arbori și arbuști pentru a proteja terenurile agricole împotriva 

eroziunii eoliene și a secetei) cu o suprafață de cel puțin 0,1 ha. În plus, beneficiarii trebuie 

să se asigure că terenul pe care sunt plantate trupurile de pădure sau cordoanele forestiere 

este adecvat pentru împădurire. În sfârșit, împădurirea trebuie realizată în conformitate cu 

un plan de proiect aprobat de Garda Forestieră din România, în care sunt detaliate speciile 

de arbori și arbuști care urmează să fie plantați, precum și densitatea plantațiilor. 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/recovery-and-resilience-plan-romania_ro
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