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I. DOCUMENTE ADOPTATE DE COMISIA EUROPEANĂ 
 
1. Comunicare a Comisiei Europene - Un deceniu digital pentru copii și tineri: 

noua strategie europeană „Un internet mai bun pentru copii” (BIK+) 

 

La data de 11 mai, Comisia a adoptat o nouă strategie europeană pentru un internet 

mai bun pentru copii (Better Internet for Kids - BIK+), cu scopul de a îmbunătăți serviciile 

digitale adaptate vârstei și de a se asigura că fiecare copil este protejat, capacitat și respectat 

online. 

Noua Strategie europeană pentru un internet mai bun pentru copii vizează furnizarea 

de conținuturi și de servicii online accesibile, adaptate vârstei și informative, care să fie în 

interesul superior al copiilor şi care să-i protejeze de pericolul de a fi expuși la dezinformare, 

de hărțuire cibernetică sau de conținuturi dăunătoare și ilegale, în folosirea dispozitivelor 

moderne. 

Noua strategie europeană pentru un internet mai bun pentru copii este componenta 

digitală a Strategiei cuprinzătoare a UE privind drepturile copilului, elaborată de Comisie în 

2021, în care s-a preconizat o actualizare a strategiei din 2012 privind un internet mai bun pentru 

copii. 

Noua propunere a fost adoptată împreună cu o iniţiativă privind un nou act legislativ 

al UE pentru protejarea copiilor împotriva abuzului sexual. 

În plus, strategia se înscrie pe filiera recentului acord politic provizoriu de referință 

referitor la Actul legislativ privind serviciile digitale (DSA), care conține noi garanții pentru 

protecția minorilor și interzice platformelor online să prezinte minorilor publicitate 

direcționată pe baza creării de profiluri. 

Acestor chestiuni li s-a acordat o importanță deosebită și în cadrul Conferinței 

privind viitorul Europei, cu ocazia căreia Grupul de dezbatere al cetățenilor europeni care se 

ocupă de valori și drepturi a solicitat o protecție sporită a minorilor în mediul online. 

Această recomandare a fost aprobată de adunarea plenară a conferinței și figurează într-o 

propunere cuprinsă în raportul final al conferinței care a fost prezentat președinților 

Parlamentului European, Consiliului și Comisiei Europene. 

2. Comisia propune norme în materie de înghețare și confiscare a activelor 

oligarhilor care încalcă măsurile restrictive și ale altor persoane care au 

săvârșit infracțiuni 

 

La data de 25 mai, Comisia Europeană a propus ca încălcarea măsurilor restrictive 

impuse de UE să fie inclusă pe lista infracțiunilor incriminate de UE. Comisia propune, de 

asemenea, noi norme consolidate în materie de recuperare și confiscare a activelor, care vor 

contribui, de asemenea, la punerea în aplicare a măsurilor restrictive ale UE. Având în 

vedere continuarea agresiunii Rusiei asupra Ucrainei, este extrem de important ca măsurile 

restrictive impuse de UE să fie puse în aplicare pe deplin și să nu se tolereze ca încălcarea 

acestor măsuri să aducă beneficii celor care le încalcă. Propunerile urmăresc să asigure 

faptul că activele persoanelor și ale entităților care încalcă măsurile restrictive pot fi efectiv 

confiscate în viitor.  

În primul rând, Comisia a propus ca încălcarea măsurilor restrictive impuse de 

UE să fie inclusă pe lista infracțiunilor incriminate de UE. Acest lucru va permite 

stabilirea unui standard de bază comun în materie de infracțiuni și sancțiuni penale, 

aplicabil la nivelul întregii UE. La rândul lor, aceste norme comune ale UE vor facilita 
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investigarea, urmărirea penală și pedepsirea încălcărilor măsurilor restrictive în 

toate statele membre. 

Încălcarea măsurilor restrictive îndeplinește criteriile prevăzute la articolul 83 

alineatul (1) din TFUE, constituind o infracțiune în majoritatea statelor membre. În plus, 

este o infracțiune deosebit de gravă, întrucât poate contribui la menținerea amenințărilor 

la adresa păcii și a securității internaționale și are un caracter transfrontalier clar, care 

necesită un răspuns uniform la nivelul UE și la nivel mondial. 

Pe lângă această propunere, Comisia prezintă și o comunicare, însoțită de o anexă, 

în care descrie elementele care ar putea fi incluse într-o viitoare directivă privind 

sancțiunile penale. Printre infracțiunile posibile s-ar putea număra: participarea la acțiuni 

sau activități care urmăresc eludarea directă sau indirectă a măsurilor restrictive, inclusiv 

prin ascunderea activelor; neînghețarea fondurilor care aparțin unei persoane/entități 

desemnate ori care sunt deținute sau controlate de aceasta; sau desfășurarea de activități 

comerciale, cum ar fi importul sau exportul de produse care fac obiectul unor interdicții 

comerciale. 

De îndată ce statele membre ale UE vor conveni asupra inițiativei Comisiei de a 

extinde lista infracțiunilor incriminate de UE, Comisia va prezenta o propunere legislativă pe 

baza comunicării și a anexei care însoțesc propunerea. 

În al doilea rând, Comisia prezintă o propunere de directivă privind recuperarea 

și confiscarea activelor, al cărei obiectiv principal este de a asigura faptul că autorii 

infracțiunilor nu obțin beneficii de pe urma infracțiunilor lor. Propunerea prevede, 

așadar, ca autorii infracțiunilor să fie deposedați de câștigurile obținute în mod ilicit și să se 

limiteze capacitatea acestora de a săvârși alte infracțiuni. Normele propuse se vor aplica, de 

asemenea, în cazul încălcării măsurilor restrictive, fiind prevăzută urmărirea, înghețarea, 

gestionarea și confiscarea efectivă a câștigurilor obținute din încălcarea măsurilor 

restrictive. 

Propunerea modernizează normele UE privind recuperarea activelor, printre 

altele prin: 

 extinderea mandatului birourilor de recuperare a activelor pentru a face posibilă 

urmărirea și identificarea rapidă a activelor aparținând persoanelor și 

entităților care fac obiectul măsurilor restrictive ale UE. Aceste competențe vor fi 

valabile și în cazul activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni, inclusiv prin 

prevederea posibilității înghețării de urgență a bunurilor atunci când există riscul 

dispariției activelor respective; 

 extinderea posibilităților de confiscare a activelor provenite din săvârșirea unui set 

mai larg de infracțiuni, printre care este inclusă și încălcarea măsurilor restrictive ale 

UE, odată ce va fi adoptată propunerea Comisiei privind extinderea listei 

infracțiunilor incriminate de UE; 

 înființarea de birouri de gestionare a activelor în toate statele membre ale UE, 

astfel încât să se asigure faptul că bunurile înghețate nu își pierd valoarea, 

prevăzându-se posibilitatea vânzării activelor înghețate care se pot deprecia ușor sau 

a căror întreținere este costisitoare. 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/files/communication-directive-harmonising-criminal-penalties-violation-union-restrictive-measures-and-annex_en
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II.    CONSILIUL UE 

1.  Accesul public la documentele Consiliului: raportul pentru 2021, 23 mai a.c. 
  

Consiliul a aprobat raportul său anual privind punerea în aplicare a Regulamentului 

(CE) nr.1049/2001 privind accesul public la documente. 

Pe parcursul anului 2021, au fost adăugate în registru 24 341 de documente în limba 

originală, din care 73,7 %, respectiv 17 933 de documente, sunt publice și disponibile pentru 

descărcare. La 31 decembrie 2021, registrul public cuprindea 460 907 documente în limba 

originală. Din numărul total de documente în limba originală cuprinse în registru, 71,7 % 

(330 434 de documente) erau publice și disponibile pentru descărcare. 

Transparență legislativă sporită 

În 2020, Comitetul reprezentanților permanenți (Coreper) – compus din ambasadorii 

la UE ai statelor membre – a decis în favoarea unei abordări pentru consolidarea 

transparenței legislative. S-a decis, printre altele, să fie făcute publice toate pozițiile inițiale 

de negociere ale Consiliului, fie atunci când sunt adoptate de Coreper, fie atunci când sunt 

adoptate de Consiliu sub forma unei abordări generale. În 2021, toate cele 53 de astfel de 

dosare au fost făcute publice. 

Cereri de acces la documente 

În 2021, Consiliul a primit 2 083 de cereri inițiale de acces la documente și 44 de 

cereri de confirmare. În etapa inițială, s-a acordat acces integral la 8 492 de documente 

(83,3 %) și acces parțial la 519 documente (5 %). A fost refuzat accesul la 1 178 de 

documente (11,6 %). 

Oricine poate solicita acces la documentele care figurează în registrul public, dar care nu 

sunt încă publice. Accesul poate fi refuzat numai pe baza anumitor excepții, printre care se 

numără necesitatea de a proteja procesul decizional al instituției și interesul public, din 

perspectiva apărării și a chestiunilor militare, precum și a relațiilor internaționale. În cazul 

în care se refuză accesul în etapa inițială, se poate depune o cerere de confirmare. 

Context: Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 reglementează dreptul de acces la documentele 

instituțiilor Uniunii. Scopul acestui regulament este de a asigura faptul că cetățenii își pot 

exercita dreptul de acces cât mai ușor cu putință. 

Raportul adoptat astăzi descrie tendințele referitoare la cererile de acces la documentele 

Consiliului în 2021 și trece în revistă plângerile adresate Ombudsmanului și hotărârile 

pronunțate de instanțele europene în cauze referitoare la punerea în aplicare a 

regulamentului de către instituții. 

2.  Europol: Consiliul adoptă un act legislativ prin care încredințează noi sarcini 
agenției, 24 mai a.c. 

 

Consiliul a adoptat un regulament de modificare a Regulamentului privind Europolul. 
Textul ar trebui să fie publicat în Jurnalul Oficial și să intre în vigoare înainte de sfârșitul 
lunii iunie. 

Europolul este o agenție a Uniunii Europene care joacă un rol crucial în materie de 
cooperare polițienească. Pe baza unei propuneri a Comisiei, Parlamentul European și 
Consiliul au convenit să consolideze mijloacele de care dispune Europolul pentru a sprijini 
mai bine statele membre în lupta lor împotriva noilor amenințări și a noilor moduri de 
operare. 
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Astfel, textul aduce îmbunătățiri în următoarele domenii: 
 Cercetare și inovare: Europolul va ajuta statele membre sa utilizeze tehnologiile 

emergente, va explora noi abordări și va dezvolta soluții tehnologice comune, inclusiv 
soluții bazate pe inteligența artificială, care să facă întotdeauna obiectul unor garanții 
solide în materie de protecție a drepturilor fundamentale. 

 Prelucrarea seturilor mari de date: Europolul va fi în măsură să prelucreze seturi 
de date complexe și de mari dimensiuni pentru a sprijini statele membre în lupta lor 
împotriva criminalității grave și a terorismului, întotdeauna în conformitate cu 
drepturile fundamentale, inclusiv cu dreptul la viață privată. 

 Cooperarea cu actorii privați: acești actori dețin un volum tot mai mare de date cu 
caracter personal care pot fi relevante pentru anchetele penale. Europolul va putea 
primi datele direct, asigurând astfel un punct de contact la nivelul UE pentru a partaja 
în mod legal seturi de date care implică mai multe jurisdicții. 

 Cooperarea cu țările terțe: posibilitățile Europolului de cooperare cu țările terțe 
sunt extinse, inclusiv posibilitatea de a face schimb de date cu caracter personal cu 
țările în care există garanții adecvate. 

 Cooperarea cu Parchetul European: Europolul va trebui să colaboreze îndeaproape 
cu Parchetul European, sprijinind, la cererea acestuia din urmă, investigațiile acestuia 
și raportând fără întârziere orice comportament infracțional care intră în sfera sa de 
competență. 

 Semnalările SIS: Europolul va sprijini statele membre în prelucrarea datelor 
transmise de țări terțe sau de organizații internaționale și va putea propune 
introducerea de către statele membre a semnalărilor de informații în Sistemul de 
informații Schengen (SIS). 

 Inițiativa privind anchetele: directoarea executivă a Europolului va putea să 
propună deschiderea unei anchete naționale privind infracțiuni netransfrontaliere 
care afectează un interes comun care face obiectul unei politici a UE. Va rămâne la 
latitudinea autorităților naționale să decidă dacă vor da curs unei astfel de solicitări. 

 
3. Balcanii de Vest și Turcia: concluziile comune ale dialogului economic și 

financiar din 24 mai a.c. 
 

Reprezentanții statelor membre ale UE, ai Balcanilor de Vest și ai Turciei, ai Comisiei 

Europene și ai Băncii Centrale Europene, precum și reprezentanții băncilor centrale din 

Balcanii de Vest și din Turcia s-au întrunit în vederea dialogului lor anual din domeniul 

politicii economice. Dialogul își propune să pregătească Balcanii de Vest și Turcia pentru 

viitoarea lor participare la semestrul european. 

Participanții la dialog au aprobat concluzii axate pe 

 Republica Albania 

 Bosnia și Herțegovina 

 Kosovo 

 Muntenegru 

 Republica Macedonia de Nord 

 Republica Serbia 

 Turcia 

Dialogul va continua în 2023, inclusiv în ceea ce privește punerea în aplicare a acestor 

concluzii. 

Pandemia de COVID-19  și impactul economic al războiului de agresiune al 

Rusiei împotriva Ucrainei au făcut ca statele membre ale UE, Balcanii de Vest și Turcia să se 

confrunte cu provocări în materie de sănătate publică, precum și de ordin economic și social. 

Participanții au fost de acord că dialogul privind politica economică are o importanță 
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deosebită, având în vedere interesul comun de a defini, la nivel de politici, răspunsuri 

adecvate la șocurile negative recente. Participanții au subliniat poziția comună puternică 

a UE și a Balcanilor de Vest și a Turciei în ceea ce privește condamnarea în termenii cei 

mai fermi a agresiunii militare a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Având în vedere 

gradul ridicat de incertitudine cu privire la potențiale alte efecte ale pandemiei și la impactul 

războiului Rusiei împotriva Ucrainei, participanții au considerat că este oportun să fie 

pregătiți să atenueze, dacă este necesar, efectele negative asupra creșterii economice, a 

ocupării forței de muncă și a coeziunii sociale prin măsuri fiscale și financiare orientate în 

mod adecvat, temporare și transparente până la instituirea fermă a unei redresări 

autosusținute. 

4.   Eurojust: Consiliul adoptă noi norme care să permită agenției să păstreze probe 

referitoare la crimele de război, 25 mai a.c. 

 

Pentru a contribui la asigurarea tragerii la răspundere a autorilor crimelor comise în 

Ucraina, Consiliul a adoptat noi norme care permit Eurojustului să păstreze, să analizeze și 

să depoziteze probe referitoare la principalele crime internaționale, cum ar fi crimele de 

război, crimele împotriva umanității și genocidul. Textul ar trebui semnat de Parlamentul 

European și de Consiliu la 30 mai și publicat rapid în Jurnalul Oficial. El va intra în vigoare în 

ziua următoare datei publicării sale. 

Noile norme vor permite Eurojustului: 

 să depoziteze și să păstreze probe referitoare la crimele de război, inclusiv imagini 

prin satelit, fotografii, materiale video, înregistrări audio, profiluri ADN și amprente 

digitale; 

 să prelucreze și să analizeze aceste probe, în strânsă cooperare cu Europolul, și să le 

pună la dispoziția autorităților judiciare naționale și internaționale competente, 

inclusiv a Curții Penale Internaționale. 

De la declanșarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, numeroasele 

informații care provin din Ucraina sugerează, din păcate, că în această țară au fost săvârșite 

și se săvârșesc în continuare crime împotriva umanității și crime de război. 

La începutul lunii martie, toate statele membre ale UE, împreună cu alte state 

partenere, au decis să sesizeze în mod colectiv Curtea Penală Internațională cu privire la 

situația din Ucraina. În cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 4 martie, miniștrii au 

încurajat Eurojustul să își exercite pe deplin rolul de coordonare și să se pună la dispoziția 

procurorului Curții Penale Internaționale. 

Pe lângă ancheta desfășurată de procurorul Curții Penale Internaționale, procuroarea 

generală a Ucrainei a deschis, de asemenea, o anchetă, la fel ca autoritățile din mai multe 

state membre. O echipă comună de anchetă a fost, de asemenea, instituită de autoritățile 

judiciare din Lituania, Polonia și Ucraina, cu sprijinul Eurojustului și cu participarea Biroului 

procurorului Curții Penale Internaționale și, în curând, a autorităților judiciare din Slovacia, 

Letonia și Estonia. 

Coordonarea și schimbul de probe între diferitele autorități competente sunt 

importante pentru a asigura eficacitatea acestor anchete. În plus, din cauza ostilităților în 

curs, există riscul ca probele referitoare la crimele de război sau crimele împotriva 

umanității să nu poată fi depozitate în condiții de siguranță pe teritoriul Ucrainei și, așadar, 

este oportun să se creeze un sistem de depozitare centralizată într-un loc sigur. 
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III.  ȘTIRI 

1. Bosnia și Herțegovina: o foaie de parcurs pentru înaintarea pe calea către UE 
 
Președintele Michel a avut întâlniri cu Președinția din Bosnia și Herțegovina și cu 

liderii politici. Scopul vizitei a fost de a asculta liderii cu privire la prioritățile-cheie ale 

acestora și de a face schimb de opinii cu privire la modalitățile de a da un nou impuls 

reformelor cu privire la calea către UE a Bosniei și Herțegovinei. Discuțiile au fost 

substanțiale și productive și, în special, s-au referit la modul în care UE poate sprijini 

îmbunătățirea și consolidarea funcționării instituțiilor de stat și, prin urmare, poate 

îmbunătăți, de asemenea, furnizarea de servicii, crearea de locuri de muncă, creșterea 

economică și prosperitatea pentru toți cetățenii. Președintele Michel și-a exprimat 

disponibilitatea de a facilita relansarea dialogului dintre toate părțile. 

Președintele a convenit cu liderii politici să convoace o reuniune la Bruxelles în 

următoarele săptămâni pentru a elabora o foaie de parcurs care va stabili reformele 

prioritare și acordurile politice necesare pentru a revigora calea spre UE pentru Bosnia și 

Herțegovina. 

 

2. UE furnizează Ucrainei asistență macrofinanciară în valoare de 600 milioane 
EUR 

 În urma invaziei neprovocate și nejustificate a Rusiei, acest sprijin financiar de 

urgență ajută Ucraina să abordeze deficitul său acut de finanțare pentru nevoile sale 

umanitare și de apărare excepționale. 

Prima tranșă, de 600 milioane EUR, din această operațiune de asistență 

macrofinanciară de urgență a fost plătită în două etape la 11 și 18 martie. Plata s-a efectuat 

în urma unei evaluări a progreselor înregistrate de autorități în ceea ce privește punerea în 

aplicare a măsurilor de politică structurală convenite în memorandumul de înțelegere. 

Comisia a concluzionat că, în general, autoritățile au luat măsuri în vederea 

îndeplinirii condiționalității convenite. Cu toate acestea, circumstanțele actuale ale 

războiului constituie un eveniment de forță majoră care împiedică finalizarea efectivă a 

măsurilor de politică structurală. Ca răspuns excepțional la nevoile acute de finanțare ale 

Ucrainei și întrucât condiționalitatea nu poate fi îndeplinită, în acest stadiu, din motive de 

forță majoră, Comisia a decis să procedeze de urgență la plata celei de a doua tranșe. 

De la începutul agresiunii ruse, UE și-a intensificat în mod semnificativ sprijinul, 

mobilizând aproximativ 4,1 miliarde EUR pentru a sprijini reziliența economică, socială și 

financiară globală ale Ucrainei. La 18 mai, Comisia a prezentat planuri sub forma unei 

comunicări privind răspunsul imediat al UE la problema deficitului de finanțare al Ucrainei, 

precum și cadrul pentru reconstrucție pe termen mai lung, intenționând să propună 

acordarea, în 2022, a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei sub formă de 

împrumuturi în valoare de până la 9 miliarde EUR. 

3.   Directiva serviciilor mass-media audiovizuale: Comisia trimite România şi alte 

4 state membre în faţa Curţii de Justiţie a UE 

Dintr-un buget total de peste 405 milioane EUR se vor finanța 144 de programe de 

doctorat pentru formarea a peste 1.500 de doctoranzi și pentru înzestrarea acestora cu noi 

competențe. 
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În cadrul a 18 doctorate din domenii industriale se vor forma doctoranzi care își vor 

dezvolta competențele în afara mediului academic, iar 10 programe de doctorat comune vor 

oferi formare care va conduce la programe de doctorat comune sau multiple. Proiectele 

selectate vor promova cercetarea în domenii precum: cercetarea și tratamentele noi 

împotriva cancerului, energia din surse regenerabile și reziliența la schimbările climatice. 

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a 

declarat: „De ani de zile, rețelele doctorale ale acțiunilor Marie Skłodowska-Curie sprijină 

programe de doctorat de talie mondială, dând naștere unor colaborări durabile atât în mediul 

academic, cât și cu lumea neacademică. Prin anunțul de astăzi, mă bucur să constat că s-a dat 

un nou impuls semnificativ colaborării transnaționale în domeniul cercetării și pentru 

formarea inovatoare a unei noi generații de doctoranzi străluciți din întreaga lume.”  

Aceste programe de doctorat sunt puse în aplicare prin parteneriate internaționale 

care implică aproape 1.160 de organizații înființate în 38 de țări, inclusiv cu participarea 

sectorului privat, în special a întreprinderilor mici și mijlocii. 

4. Comisia solicită României şi Sloveniei să respecte normele UE privind datele 

deschise şi reutilizarea datelor din sectorul public 

 
Comisia Europeană a trimis avize motivate României şi Sloveniei, solicitându-le să 

comunice informaţii cu privire la modul în care normele UE privind datele deschise şi 

reutilizarea datelor din sectorul public, denumită Directiva privind datele deschise, sunt 

transpuse în dreptul intern. Deşi termenul de transpunere a expirat la 17 iulie 2021, statele 

membre enumerate mai sus nu şi-au comunicat încă toate măsurile naţionale, în pofida 

scrisorilor de punere în întârziere, trimise la 30 septembrie 2021. 

Directiva privind datele deschise şi reutilizarea informaţiilor din sectorul public, 

adoptată la 20 iunie 2019, urmăreşte să deblocheze beneficiile datelor şi contribuie la 

punerea la dispoziţie a unui volum mai mare şi valoros de resurse de date produse de 

sectorul public, în vederea reutilizării. Acest lucru va reduce barierele la intrarea pe piaţă a 

IMM-urilor, prin reducerea costurilor de reutilizare a datelor; va pune la dispoziţie mai 

multe date şi va spori oportunităţile de afaceri, prin partajarea de date, prin intermediul 

interfeţelor de programare a aplicaţiilor (API). 

Directiva stimulează dezvoltarea de soluţii inovatoare, cum ar fi aplicaţiile de 

mobilitate, sporeşte transparenţa prin deschiderea accesului la datele provenite din 

cercetare şi care beneficiază de finanţare publică şi sprijină noile tehnologii, inclusiv 

inteligenţa artificială. În absenţa unui răspuns satisfăcător din partea acestor state membre, 

în termen de două luni, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii 

Europene, cu privire la această chestiune. 

5.  Ajutor de stat: Comisia aprobă o schemă românească în valoare de 100 
milioane EUR menită să sprijine regenerarea pădurilor, în cadrul MRR 

 
Context: Comisia evaluează cu prioritate măsurile care implică ajutor de stat cuprinse 

în planurile naționale de redresare prezentate în contextul Mecanismului de redresare și 

reziliență și a oferit orientări și sprijin statelor membre în etapele pregătitoare ale planurilor 

naționale, pentru a facilita implementarea rapidă a Mecanismului de redresare și reziliență. 
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 Schema va fi finanțată prin Mecanismul de redresare și reziliență („MRR”), în urma 

evaluării pozitive, de către Comisie, a Planului de redresare și reziliență al României 

și a adoptării acestuia de către Consiliu. 

 Schema este menită să îi sprijine pe proprietarii de păduri să promoveze regenerarea 

pădurilor în zonele afectate de incendii forestiere, de fenomene climatice 

nefavorabile, de infestări cu dăunători și de evenimente catastrofale. Sprijinul va lua 

forma unor granturi directe acordate proprietarilor privați și publici de păduri, 

precum și asociațiilor acestora. Schema de ajutoare se va încheia la 30 iunie 2026. 

 Comisia a evaluat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, în special 

în temeiul Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele 

agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020 și al articolului 107 

alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care le 

permite statelor membre să sprijine dezvoltarea anumitor activități economice în 

anumite condiții. Comisia a constatat că schema este necesară și adecvată pentru a 

încuraja regenerarea pădurilor. În plus, Comisia a concluzionat că schema este 

proporțională și nu va avea efecte negative nejustificate asupra concurenței și a 

schimburilor comerciale din UE. Pe această bază, Comisia a aprobat schema în 

temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat. 

 

 

 

 

Surse de informare: 

 Comisia Europeană 
 Consiliul UE 

 Reprezentanţa Comisiei Europene în România 

 

 

 

 

 

Buletin informativ elaborat de: 

 

 

SERVICIUL  AFACERI  EUROPENE 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/recovery-and-resilience-plan-romania_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0701(01)&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0701(01)&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0701(01)&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:12008E107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:12008E107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:12008E107

