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- Parlamentul European: comisie competentă pentru raport – Comisia pentru mediu, sănătate publică și 

siguranță alimentară (ENVI); comisie sesizată pentru aviz – Comisia pentru industrie, cercetare și 

energie(ITRE) și Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI) (cf. OEIL) 

- Consiliul UE: formațiuni – Mediu (20 decembrie 2021); Agricultură și Pescuit (17 ianuarie 2022). 

 

Rezumat 

 

Comunicarea prezintă o nouă strategie care să aibă ca obiectiv refacerea sănătății solurilor europene și 

atingerea neutralității din punctul de vedere al degradării terenurilor până în 2030. În conformitate cu 

obiectivul de reducere la zero a poluării, poluarea solului ar trebui redusă până în 2050 la niveluri care 

să nu fie dăunătoare pentru oameni și pentru mediu. Prin concluziile privind „Biodiversitatea – nevoia 

urgentă de acțiune” (2020), Consiliul UE salută actualizarea planificată a Strategiei tematice a UE pentru 

protecția solului și subliniază necesitatea de a aborda prompt problema deșertificării și a degradării 

terenurilor în UE. Parlamentul European prin rezoluția referitoare la protecția solului (2021) subliniază 

că acesta nu intră sub incidența unei legislații specifice și salută ambiția Comisiei de a propune un cadru 

coerent și integrat al UE de protecție. În temeiul Strategiei, Comisia Europeană va propune o nouă 

inițiativă legislativă privind sănătatea solului care va institui măsuri în întreaga UE, pe baza principiului 

durabilității și aplicând normele privind o mai bună legiferare. 

Cuvinte-cheie Pactul ecologic european, neutralitate climatică, biodiversitate, deșertificare, strategia 

privind solul  

 

 

 

 

 

 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_699_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/SWD(2021)%20323_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/agri/home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2021)0699&l=en


3 
 

Cuprins 

Rezumat ................................................................................................................................................................2 

1. CONTEXT ...........................................................................................................................................................3 

2. PREZENTAREA STRATEGIEI ...............................................................................................................................4 

2.1. Obiectivul general ..............................................................................................................................................4 

2.2. Obiectivul secundar ...........................................................................................................................................4 

2.3. Prezentarea propriu-zisă ...................................................................................................................................5 

3. POZIȚII ȘI LUCRĂRI ALE INSTITUȚIILOR UE .......................................................................................................8 

3.1.Consiliul Uniunii Europene .................................................................................................................................8 

3.2. Parlamentul European .......................................................................................................................................9 

3.3. Comitetul European al Regiunilor .................................................................................................................. 11 

3.4. Curtea de Conturi Europeană ......................................................................................................................... 11 

4. INFORMAȚII ȘI EVOLUȚII REFERITOARE LA SITUAȚIA DIN ROMÂNIA ............................................................ 11 

5. Alte resurse utile............................................................................................................................................ 12 

 

 

1. CONTEXT 

Unul dintre obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite (ODD - 15) se referă la 

protejarea, refacerea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a 

pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și inversarea degradării terenurilor și stoparea declinului 

biodiversității. 

 Complementar, Convenția ONU pentru combaterea deșertificării în 

țările afectate grav de secetă și/sau de deșertificare, în special în Africa 

(UNCCD) adoptată la Paris la 17 iunie 1994, a recunoscut legătura 

dintre deșertificare, degradarea terenurilor și secetă și necesitatea de a 

lua măsuri urgente prin inversarea degradării terenurilor.  

Strategia tematică pentru protecția solului a fost adoptată inițial în 2006. 

Revizuirea acesteia este o inițiativă importantă în cadrul Pactului 

ecologic european şi al Strategiei UE în domeniul biodiversității pentru 2030 care vizează combaterea 

crizei climatice şi a celei legate de biodiversitate. Între 2 februarie 2021 și 28 aprilie 2021, Comisia 

Europeană a lansat o consultare publică privind solul, care a anunțat caracterul transsectorial al noii 

strategii. Noua politică agricolă comună a introdus o condiționalitate pentru protecția mediului, respectiv 

stabilirea nivelului de referință pentru angajamente agricole ambițioase și durabile prin practici agricole 

favorabile mediului și climei în cadrul programelor ecologice și al intervențiilor pentru dezvoltarea 

rurală. Potrivit acesteia, fermierii trebuie să respecte anumite practici agricole, cum ar fi limitarea 

utilizării îngrășămintelor cu azot sau menținerea unei acoperiri minime a solului. 

În 2020, Comisia Europeană a prezentat o propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului 

privind un Program general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2030 (al optulea program de 

acțiune pentru mediu - PAM) prin care se urmărește accelerarea tranziției Uniunii către o economie 

neutră din punct de vedere climatic, curată, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și 

România a aderat la  
Convenție prin Legea nr. 
111/1998, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 222 
din 17 iunie 1998. 

https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/article/odd15-preserver-et-restaurer-les-ecosystemes-terrestres
http://publications.europa.eu/resource/cellar/22260379-2306-4082-9ccc-9549421659f1.0022.01/DOC_1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A52006DC0231
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_640_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_380_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_652_RO_ACTE_f.pdf


4 
 

restaurativă, într-un mod just și favorabil incluziunii. În acest sens, Comisia Europeană a propus în 2020 

și în 2021 următoarele acțiuni:  

 11 martie 2020 – „Noul plan de 

acțiune privind economia circulară - 

Pentru o Europă mai curată și mai 

competitivă”. 

  14 octombrie 2020 - „Strategia 

pentru promovarea sustenabilității în 

domeniul substanțelor chimice. Către 

un mediu fără substanțe toxice”.  

 14 octombrie 2020 - Propunere 

de decizie a Parlamentului European și 

a Consiliului privind un Program 

general al Uniunii de acțiune pentru 

mediu până în 2030 (al optulea 

program de acțiune pentru mediu - 

PAM) care urmărește accelerarea 

tranziției Uniunii către o economie 

neutră din punct de vedere climatic, curată, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și 

restaurativă, într-un mod just și favorabil incluziunii și atingerea obiectivelor de mediu ale Agendei 2030 

a ONU și ale ODD.  

 16 iulie 2021 - Noua strategie a UE pentru păduri pentru 2030 susține evitarea practicilor care 

degradează solul (prin tasare, eroziune sau pierderea carbonului organic din sol).  

 26 martie 2021 - Un plan de acțiune pentru dezvoltarea producției ecologice autorizează utilizarea 

unui set specific pentru protecția plantelor, cu un impact mai mic asupra mediului și a solului. Subliniază 

că este important să se exploreze, în continuare, modalități de a elimina sau de a înlocui factorii de 

producție controversați din sectorul agriculturii ecologice și să se dezvolte alternative la aceste produse, 

pentru a le permite fermierilor din sectorul ecologic să protejeze culturile. 

 

2. PREZENTAREA STRATEGIEI 

2.1. Obiectivul general 

Strategia stabilește măsuri concrete pentru protecția, refacerea şi utilizarea durabilă a solurilor. Strategia 

vizează sporirea cantității de carbon din sol în terenurile agricole, combaterea deșertificării, refacerea 

terenurilor și a solurilor degradate, precum şi asigurarea faptului că, până în 2050, toate ecosistemele 

solului vor fi sănătoase. 

2.2. Obiectivul secundar 

Strategia prezintă cadrul general către atingerea următoarelor obiective: 

 intensificarea eforturilor pentru protejarea 

fertilității solului și reducerea eroziunii acestuia; 

 creșterea materiei organice a solului și 

refacerea ecosistemelor bogate în carbon; 

 protejarea și sporirea biodiversității solului; 

 reducerea ratei de extindere urbană până în 

2050; 

 atingerea obiectivului de neutralitate din 

punctul de vedere al degradării terenurilor până 

în 2030; 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_98_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_667_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_652_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_572_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_141_RO_ACT2.pdf
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 înregistrarea de progrese în identificarea și 

remedierea siturilor contaminate și abordarea 

contaminării difuze; 

 abordarea amenințării tot mai accentuate a 

deșertificării. 

 

2.3. Prezentarea propriu-zisă  

Obiective pe termen mediu până în 2030 Obiective pe termen lung până în 
2050 

 combaterea deșertificării, refacerea terenurilor și a solurilor 
degradate sau afectate de deșertificare, secetă și inundații (obiectivul 
de dezvoltare durabilă);  

 refacerea unor ecosisteme degradate și bogate în carbon, inclusiv 
a solurilor; 

 atingerea unui nivel de absorbție netă a gazelor cu efect de seră 
în UE de 310 milioane de tone de CO2 echivalent pe an pentru sectorul 
exploatării terenurilor, schimbării destinației terenurilor și silviculturii 
(LULUCF) ; 

 atingerea unei stări ecologice și chimice bune a apelor de 
suprafață și a unei stări chimice și cantitative bune a apelor subterane 
până în 2027; 

 înregistrarea unor progrese semnificative în ceea ce privește 
reabilitarea siturilor contaminate. 

 zero ocupări nete de teren; 

 reducerea poluării solului la 
niveluri care nu mai sunt considerate 
dăunătoare sănătății umane și 
ecosistemelor naturale, creând un 
mediu fără substanțe toxice; 

 realizarea neutralității climatice la 
nivel european și asigurarea 
neutralității climatice bazate pe 
exploatarea terenurilor până în 2035;  

 crearea, la nivelul UE, a unei 
societăți reziliente la schimbările 
climatice, pe deplin adaptate la 
efectele inevitabile ale schimbărilor 
climatice, până în 2050 . 

 Solurile organice și solurile minerale au un rol important în contextul schimbărilor climatice. Pe 

de o parte, solurile organice pot reduce semnificativ emisiile de CO2 provenite de la terenuri, cu 

numeroase beneficii conexe pentru natură, biodiversitate și protecția apei, iar, pe de altă parte, solurile 

minerale reprezintă un „rezervor de carbon” care este, de fapt, baza pentru biodiversitatea, sănătatea și 

fertilitatea solului.  

 Pentru ca solurile să contribuie la îndeplinirea obiectivului de neutralitate climatică și la adaptarea 

la schimbările climatice, în conformitate cu pachetul legislativ „Pregătiți pentru 55”1.  Comisia europeană 

se va alătura inițiativei internaționale „4 la 1000” pentru creșterea nivelului de carbon din solul terenurilor 

agricole; va prezenta o comunicare privind refacerea ciclurilor durabile ale carbonului (2021); va 

prezenta inițiativa UE privind sechestrarea carbonului în solurile agricole (2022); va prezenta o 

propunere legislativă privind certificarea absorbției carbonului. 

 Pentru solurile organice, Comisia va întreprinde următoarele acțiuni: limitarea drenării zonelor 

umede și a solurilor organice; refacerea turbăriilor gestionate și drenate, cu scopul de a menține și a 

crește stocurile de carbon din sol, de a reduce la minimum riscurile de inundații și secetă și de a spori 

biodiversitatea; protejarea zonelor umede și a turbăriilor. 

 Pentru solurile minerale, Comisia va întreprinde următoarele acțiuni: sporirea biodiversității 

terenurilor agricole, care ar contribui la conservarea și creșterea nivelului de carbon organic din sol; 

                                                           
1 A se vedea Fișa de informare din proprie-inițiativă a DUE. 

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/forests-and-agriculture/land-use-and-forestry-regulation-2021-2030_en
https://www.4p1000.org/
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2021/fi_3234.pdf
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dezvoltarea unei viziuni pe termen lung pentru cicluri durabile ale carbonului (care includ captarea, 

stocarea și utilizarea CO2) într-o economie a UE neutră din punct de vedere climatic.  

 În economia circulară, solul reciclează apa, carbonul și nutrienții și poate descompune și filtra 

poluanții. Comisia Europeană va revizui orientările UE privind impermeabilizarea solului până în 2024. 

De asemenea, Comisia va furniza o definiție a ocupării nete a terenurilor în legea privind sănătatea 

solului; va propune dispoziții în temeiul cărora statele membre vor raporta progresele înregistrate în 

atingerea obiectivelor lor în materie de ocupare a terenurilor; va furniza orientări autorităților publice și 

întreprinderilor private cu privire la modalitățile de reducere a impermeabilizării solului, inclusiv bune 

practici pentru inițiativele locale de permeabilizare a suprafețelor artificiale pentru a permite solului să 

respire. Corelativ, statele membre trebuie să își stabilească, până în 2023, propriile obiective naționale, 

regionale și locale de reducere a ocupării nete a terenurilor; să integreze „ierarhia ocupării terenurilor” 

în planurile lor și să acorde prioritate reutilizării și reciclării terenurilor și a solurilor urbane de calitate 

la nivel național, regional și local prin inițiative de reglementare adecvate și prin eliminarea treptată a 

stimulentelor financiare care ar contraveni acestei ierarhii. 

 Conservarea biodiversității solului și a sănătății umane, a animalelor și a plantelor presupune mai 

multe cunoștințe cu privire la impactul schimbării destinației terenurilor, al supraexploatării și al altor 

factori de stres asupra biodiversității solului. Comisia Europeană a anunțat că va publica, până în 2022, 

prima evaluare a biodiversității solului din UE și a genelor rezistente la antimicrobiene din solurile 

agricole în cadrul unor regimuri de gestionare diferite. În cadrul inițiativelor anunțate, Comisia 

Europeană să depună eforturi pentru o mai bună coerență și sinergii mai puternice între convențiile de la 

Rio și pentru un cadru global post-2020 privind biodiversitatea; să contribuie activ la adoptarea, în cadrul 

celei de a 15-a conferințe a părților la Convenția privind diversitatea biologică, a planului de acțiune 

pentru perioada 2020-2030 al Inițiativei internaționale pentru conservarea și utilizarea durabilă a 

biodiversității solului și a planului de acțiune actualizat, precum și la punerea în aplicare ulterioară a 

acestuia și să intensifice eforturile de cartografiere, evaluare, protejare și refacere a biodiversității solului 

și va sprijini înființarea Observatorului mondial al biodiversității solului. 

 Prevenirea degradării solului și a terenurilor și refacerea solurilor sănătoase presupune 

coordonare și colaborare la nivel local, regional și național, precum și la nivelul UE și la nivel mondial 

pentru promovarea și punerea în aplicare a unor astfel de practici. Îndeplinindu-și rolul, Comisia va 

integra utilizarea durabilă a solurilor în politicile relevante ale UE, în sensul că va propune, până în 2023, 

un cadru legislativ pentru un sistem alimentar durabil al UE, astfel cum se indică în Strategia „De la 

fermă la consumator”. Astfel, Comisia Europeană își propune să analizeze cerințele pentru utilizarea 

durabilă a solului; să pregătească, în consultare cu statele membre și cu părțile interesate, un set de 

practici de „gestionare durabilă a solului”, cu includerea agriculturii regenerative și va identifica 

practicile de gestionare nedurabilă a solului; să ofere asistență statelor membre pentru a pune în aplicare, 

prin intermediul fondurilor naționale, inițiativa de „testare gratuită a solului”; să înființeze împreună cu 

statele membre, o rețea de excelență a practicienilor și o rețea favorabilă incluziunii de ambasadori ai 

gestionării durabile a solului, care să reunească și părți interesate din afara mediului academic și a 

actorilor agricoli; să disemineze soluțiile de succes de gestionare durabilă a solului și a nutrienților; să 

sprijine Parteneriatul global pentru sol în promovarea gestionării durabile a solului la nivel mondial. 

Corelativ, statele membre ar trebui să includă în programele lor din cadrul politicii de coeziune a UE 

conservarea, refacerea și utilizarea durabilă a solului, valorificând la maximum orientările UE privind 

integrarea ecosistemelor și a serviciilor acestora în procesul decizional; să asigure contribuția 

semnificativă a PAC la menținerea și îmbunătățirea sănătății solului, să adopte planuri strategice PAC 

ambițioase, care să conțină suficiente intervenții în cadrul arhitecturii ecologice. 
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 Prevenirea deșertificării presupune și mai multe eforturi pentru adaptarea sectorului agricol la 

condițiile meteorologice extreme, în special la nivel de fermă. Comisia Europeană a anunțat că va stabili 

o metodologie și indicatori relevanți, pentru a evalua amploarea deșertificării și a degradării terenurilor 

în UE; va propune statelor membre să declare UE drept parte afectată de deșertificare în temeiul UNCCD; 

va încuraja statele membre să participe la programul de stabilire a obiectivelor de neutralitate din punctul 

de vedere al degradării terenurilor (LDN) al Organizației Națiunilor Unite; va publica, o dată la cinci ani, 

informații cu privire la situația degradării terenurilor și a deșertificării în UE; va continua să acorde sprijin 

unor inițiative-cheie, cum ar fi inițiativa „Marele zid verde” și inițiativa „Regreening Africa”. În 

completarea acestor acțiuni de la nivelul UE, statele membre ar trebui să adopte măsuri adecvate pe 

termen lung pentru prevenirea și atenuarea degradării, în special prin reducerea utilizării apei și adaptarea 

culturilor la resursele de apă disponibile la nivel local, împreună cu utilizarea la scară mai largă a 

planurilor de gestionare a secetei și aplicarea gestionării durabile a solului. 

 Prevenirea poluării solului ar trebui să fie completat de reducerea emisiilor și de o producție și o 

utilizare mai sigure ale substanțelor chimice. Comisia Europeană și-a propus revizuirea Directivei privind 

utilizarea durabilă a pesticidelor și evaluarea Directivei privind nămolurile de epurare până în 2022; 

restricționarea utilizării intenționate a microplasticelor în temeiul Regulamentului privind înregistrarea, 

evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) elaborarea unor măsuri privind 

eliberarea neintenționată a microplasticelor până în 2022 și a unui cadru de politică privind materialele 

plastice biologice, biodegradabile și compostabile până în 2022; până în iulie 2024, va adopta criterii de 

biodegradabilitate pentru anumiți polimeri, cum ar fi peliculele și foliile de mulcire agricole în temeiul 

Regulamentului privind produsele fertilizante UE. În cadrul acestor acțiuni anunțate, Comisia Europeană 

va îmbunătăți și va armoniza calitatea solului și biodiversitatea solului în evaluările UE ale riscurilor 

realizate pentru substanțele chimice, aditivii alimentari și furajeri, pesticidele, îngrășămintele etc. 

 Refacerea solurilor degradate și reabilitarea siturilor contaminate presupun măsuri adecvate 

pentru a limita sau a gestiona riscul sitului contaminat, cu scopul de a preveni orice alte daune pentru 

mediu și sănătatea umană. Comisia Europeană a anunțat că va elabora, până în 2024, o listă de priorități 

la nivelul UE pentru contaminanții care suscită preocupări majore și/sau preocupări noi și care prezintă 

riscuri semnificative pentru calitatea solului în Europa; va revizui, până în 2022, Directiva privind 

emisiile industriale; va evalua, până în 2023, Directiva privind răspunderea pentru mediul înconjurător, 

inclusiv în ceea ce privește definiția daunelor aduse solului și rolul garanției financiare. În cadrul acestor 

inițiative, Comisia Europeană va evalua fezabilitatea introducerii unui certificat de sănătate a solului 

pentru tranzacțiile cu terenuri pentru a oferi cumpărătorilor de terenuri informații privind caracteristicile 

esențiale și sănătatea solurilor sitului pe care intenționează să îl achiziționeze. Statele membre trebuie să 

instituie un sistem de certificate de sănătate a solului pentru tranzacțiile cu terenuri. 

  Accesul la datele de cercetare în domeniul solului va fi facilitat prin crearea unui spațiu al datelor 

referitoare la Pactul verde european și prin punerea în aplicare a misiunii Orizont Europa „Un pact al 

solului pentru Europa”. Comisia Europeană va consolida utilizarea instrumentelor digitale și a 

programului Copernicus și se va baza pe dezvoltarea Observatorului european al solului (EUSO); va 

încuraja și va sprijini statele membre să instituie instrumente pentru sustenabilitatea fermelor în ceea ce 

privește utilizarea nutrienților.  

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/soil-health-and-food_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/soil-health-and-food_en
https://land.copernicus.eu/
https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-soil-observatory
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  „Destinația Pământ”. Datele privind solul și 

monitorizarea acestuia sunt disponibile datorită unor 

sisteme de monitorizare a solului la nivelul statelor membre, 

dar care nu sunt armonizate în întreaga UE. Comisia 

Europeană a anunțat că va depune eforturi pentru a integra 

un modul privind poluarea în studiul LUCAS din 2022 

pentru a înțelege și a cartografia contaminarea difuză a 

solului în UE. Astfel, Comisia Europeană va monitoriza 

evoluția conținutului de carbon organic din sol și a 

stocurilor de carbon; va dezvolta un tablou de bord privind 

solul; va dezvolta un inventar al biotei solului pentru a 

monitoriza și înțelege mai bine biodiversitatea solului. 

 Cercetarea și inovarea în domeniul solului va fi facilitată prin Programul-cadru pentru cercetare 

și inovare Orizont Europa și, astfel, va accelera tranziția către soluri sănătoase. Comisia Europeană va 

pune în aplicare foi de parcurs pentru cercetare și inovare pentru a extinde baza de cunoștințe pentru 

gestionarea solului, precum și accesul la rezultatele activităților de cercetare și utilizarea acestora; va 

furniza fonduri pentru i) soluții de cercetare care vizează sporirea biodiversității solului; ii) combaterea 

degradării solului; tehnologii-pilot inovatoare pentru decontaminare; va promova dezvoltarea și 

utilizarea senzorilor și ale aplicațiilor digitale de teledetecție, precum și ale dispozitivelor portabile de 

prelevare de probe pentru evaluarea calității solului.   

 Sprijinirea utilizării durabile și refacerea solurilor degradate din bugetul actual al UE prin PAC, 

programul LIFE, Orizont Europa, politica de coeziune, Mecanismul de redresare și reziliență. Comisia 

Europeană a anunțat că va publica, în 2022, un ghid de prezentare generală a oportunităților de finanțare 

din partea Uniunii, disponibile pentru protecția, gestionarea durabilă și refacerea solurilor, odată ce toate 

prioritățile și ariile de intervenție pentru perioada 2021-2027 vor fi clar definite. Astfel, Comisia 

Europeană va promova investițiile care își propun gestionarea durabilă a solului. 

 Educația în domeniul solului și implicarea societății presupune accesul tuturor părților atât la 

educație generală în domeniul solului, cât și la formare specifică pentru nevoi de specialitate. Educația 

formală în domeniul solului ar trebui să fie completată cu mijloace active de învățare și de transmitere a 

mesajelor privind schimbul de bune practici și cunoștințe partajate. Comisia, împreună cu statele membre 

și cu părțile interesate au anunțat că vor lansa o inițiativă de sensibilizare și implicare cu privire la 

educația în domeniul solului; vor facilita și vor încuraja schimbul de bune practici în materie de 

comunicare și implicare în domeniul solului, crearea unui portal EUSO și instituirea unor rețele de 

informare care să vizeze sănătatea solului; vor integra aspectele legate de degradarea solului în cadrul 

european comun de referință pentru competențele în materie de sustenabilitate  pentru a dezvolta 

conceptul de educație în domeniul solului în rândul cetățenilor europeni; vor derula unui portofoliu 

cuprinzător de acțiuni de comunicare, de educare și de implicare a cetățenilor pentru a promova sănătatea 

solului la diferite niveluri, pe baza misiunii „Un pact al solului pentru Europa” și a Observatorului 

european al solului. 

 

3. POZIȚII ȘI LUCRĂRI ALE INSTITUȚIILOR UE  

3.1. Consiliul Uniunii Europene 

 23 octombrie 2020 – Concluziile privind „Biodiversitatea – nevoia urgentă de acțiune” sprijină  

Comisia Europeană în intensificarea eforturilor pentru a proteja mai bine solurile și biodiversitatea 

solului, ca resursă de importanță vitală, precum și pentru a reduce impermeabilizarea solului și reafirmă 

Biota solului reprezintă un complex 
de diverse organisme ale solului, care 
diferă prin funcții ecologice și poziție 
taxonomică. Ia parte la procesele de 
formare a fertilității solului: la 
mineralizarea materiei organice, 
implicarea elementelor chimice ale 
mineralelor litosferei în ciclu, fixarea 
biologică a azotului. 

https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/lucas
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_ro
https://cinea.ec.europa.eu/life_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en#:~:text=%20Horizon%20Europe%20%201%20Apply%20for%20funding.,and%20innovation%20missions%20to%20increase%20the...%20More%20
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11829-2020-INIT/ro/pdf
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angajamentul UE de a ajunge la neutralitate din punctul de vedere al degradării terenurilor. Salută 

actualizarea planificată a Strategiei tematice a UE pentru protecția solului. Subliniază necesitatea de a 

aborda prompt problema deșertificării și a degradării terenurilor în UE. Reiterează dorința de a realiza 

progrese în vederea atingerii obiectivului „nicio creștere netă a suprafeței terenurilor ocupate” până în 

2050.  

 

3.2. Parlamentul European 

 9 iunie 2021 - Rezoluția referitoare la Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030: 

Readucerea naturii în viețile noastre consideră extrem de binevenită o propunere legislativă privind 

planul UE de refacere a naturii, cuprinzând ținte obligatorii de refacere, și pledează din nou pentru un 

obiectiv de refacere de cel puțin 30 % din teritoriul terestru și maritim al UE, care ar trebui îndeplinit 

integral de fiecare stat membru pe întregul său teritoriu, în zonele protejate și în afara lor, în funcție de 

nevoile în materie de biodiversitate și ecosisteme și de caracteristicile fiecărei țări. Subliniază că 

biodiversitatea solului oferă servicii ecosistemice vitale și atenuează schimbările climatice; constată cu 

îngrijorare degradarea tot mai gravă a solului și faptul că la nivelul UE nu există o legislație specifică pe 

această temă; recunoaște că există unele dispoziții în diferite acte legislative care contribuie indirect la 

protecția solului, dar consideră că această situație a dus la o protecție parțială și o guvernanță extrem de 

fragmentată în UE. 

 28 aprilie 2021 - Rezoluția referitoare la protecția solului subliniază rolul multifuncțional pe care 

acesta îl are ca furnizor de alimente, absorbant de carbon, bază pentru activitățile umane, producător de 

biomasă, rezervă de biodiversitate, factor de prevenire a inundațiilor și a secetelor, sursă de materii prime, 

de resurse farmaceutice și genetice, factor care contribuie la circuitul apei și al nutrienților și la stocarea 

și filtrarea acestora, precum și la stocarea patrimoniului geologic și arheologic etc. Subliniază că, spre 

deosebire de aer sau apă, solul, care este și el o resursă comună, nu intră sub incidența unei legislații 

specifice. Salută ambiția Comisiei de a propune un cadru coerent și integrat al UE de protecție a solului. 

Subliniază că biodiversitatea solului este chiar baza proceselor ecologice esențiale și observă cu 

îngrijorare creșterea degradării solului, impermeabilizarea solului și declinul biodiversității solului în 

terenurile agricole europene. 

 10 februarie 2021 – Rezoluția referitoare la noul plan de acțiune privind economia circulară 

invită Comisia și statele membre să asigure colectarea separată a deșeurilor biologice și producerea de 

compost de înaltă calitate pentru îmbunătățirea solului, de substanțe chimice nepericuloase, de alte 

produse și de energie din surse regenerabile, acolo unde acest lucru este fezabil și benefic pentru mediu. 

 10 iulie 2020 – Rezoluția referitoare la Strategia pentru promovarea sustenabilității în domeniul 

substanțelor chimice invită Comisia (…)  să reducă utilizarea îngrășămintelor cu scopul de a evita 

degradarea solului și să îi sprijine pe agricultori în îndeplinirea acestor obiective. 

 16 ianuarie 2020 – Rezoluția referitoare la cea de a 15-a reuniune a Conferinței părților (COP15) 

la Convenția privind diversitatea biologică ia act de faptul că poluarea, extinderea urbană, 

impermeabilizarea solului și distrugerea habitatelor reprezintă alte cauze majore ale distrugerii 

biodiversității. Invită Comisia Europeană și statele membre la următoarele acțiuni:   

- să pledeze pentru definirea unui nou obiectiv global de inversare a curbei globale a declinului 

biodiversității până în 2030 (...) și să contribuie la protejarea biodiversității, la atenuarea și adaptarea la 

schimbările climatice, la combaterea deșertificării și a degradării solului și la securitatea alimentară; 

- să sprijine financiar practicile agricole și forestiere compatibile cu obiectivele de biodiversitate, cum ar 

fi gestionarea integrată a dăunătorilor și a nutrienților, agricultura ecologică, practicile agroecologice, 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0277_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0143_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0201_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0015_RO.pdf
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practicile de conservare a solului și a apei, agricultura de conservare, agrosilvicultura, sistemele silvo-

pastorale, gestionarea irigațiilor, sistemele de mici dimensiuni sau parcelate și practicile de îmbunătățire 

a calității vieții animalelor. 

 15 ianuarie 2020 – Rezoluția referitoare la Pactul ecologic european salută planul de acțiune 

pentru poluarea zero a aerului, apei și solului, care ar trebui să combată, de asemenea, poluarea apelor 

provenită de pe uscat. 

 13 noiembrie 2007 – Rezoluția referitoare la Strategia tematică pentru protecția solului exprimă 

îngrijorarea cu privire la consecinţele degradării acestuia, survenită pe cale naturală sau ca rezultat al 

activităţilor umane. Recunoaşte că practicile agricole neviabile pot avea 

efecte negative considerabile asupra solurilor şi asupra apelor din aval, 

deoarece nu protejează echilibrele biogeochimice fragile şi 

biodiversitatea. Atrage atenţia că statele membre sunt afectate de 

fenomenul de deşertificare ori sunt supuse unor presiuni ecologice ca 

eroziunea şi salinizarea.  

 22 martie 2021 – Întrebări cu solicitare de răspuns oral (O-

000023/2021) adresate Comisiei Europene  

1. Care sunt principalele provocări în garantarea unei protecții adecvate a solului în cadrul UE, 
care ar beneficia de pe urma unei abordări comune, ținând cont totodată de proprietatea 
privată asupra terenurilor? Ar putea Comisia da exemple, inclusiv explicând motivele care stau 
la baza competenței UE în această privință și eventualele lacune din cadrul legislativ actual al 
UE? 

2. Ce măsuri are în vedere Comisia pentru a garanta utilizarea sustenabilă a solului și protecția 
acestuia împotriva amenințărilor majore, inclusiv reducerea biodiversității solului și a materiei 
organice din sol, degradarea solului și deșertificarea? Va propune Comisia un nou act legislativ 
privind protecția solului și utilizarea sa durabilă? Ce componente ar include un astfel de act 
legislativ? Cum ar fi luate în considerare particularitățile regionale? 

3. Intenționează Comisia să includă în propunerea sa instrumente financiare și asistență 
tehnică? 

4. În ce măsură consideră Comisia că protecția zonelor de coastă face parte dintr-o strategie 
trans sectorială pentru soluri? 

5. Ce concluzii trage Comisia în urma creării platformei web Soil Wiki? 

A se vedea răspunsurile în cadrul dezbaterilor din ședința în plen din 26 aprilie 2021.  

 22 martie 2022 - Întrebări cu solicitare de răspuns oral (O-000024/2021) adresate Consiliului 

1. În contextul obiectivelor UE privind schimbările climatice și protecția biodiversității, sprijină 
Consiliul, în general, un cadru juridic comun al UE pentru protecția solului la nivelul UE și se va 
angaja să prevină degradarea în continuare a acestuia, precum și să considere solul o resursă 
comună și un ecosistem? 

2. Ce acțiuni are în vedere Consiliul pentru a facilita elaborarea un viitor cadru juridic al UE 
pentru protecția solului? 

Efectele deșertificării vor fi 
deosebit de acute în 
Portugalia, Spania, Italia, 
Grecia, Cipru, Bulgaria și 
România. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-6-2007-0504_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000023_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-04-26-ITM-026_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000024_RO.html
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3. Cum intenționează Consiliul să faciliteze îndeplinirea angajamentelor UE privind solurile, 
precum și a angajamentelor internaționale mai ample din acest domeniu? 

A se vedea răspunsurile în cadrul dezbaterilor din ședința în plen din 26 aprilie 2021. 

 

3.3. Comitetul European al Regiunilor 

 5 februarie 2021 – Avizul privind agroecologia subliniază că aceasta reduce amprenta de carbon 

a agriculturii, promovează refacerea biodiversității, asigură sau restabilește fertilitatea solului, previne 

poluarea aerului și a apei, mărește reziliența economică a fermelor și asigură alimente sănătoase și 

accesibile. 

3.4. Curtea de Conturi Europeană  

 Raportul special nr. 21/2021 „Finanțarea din partea UE pentru biodiversitate și pentru schimbările 

climatice în pădurile din UE: rezultate pozitive, dar limitate” arată că rolul pădurilor din UE este 

multifuncțional, printre ele, acela de a contribui la conservarea fertilității solului. 

 Raportul special nr. 16/2021 „Politica agricolă comună și clima - Jumătate din cheltuielile UE 

consacrate acțiunilor climatice sunt legate de agricultură, dar emisiile generate de acest sector nu sunt în 

scădere” recomandă Comisiei să ia măsuri prin care să se asigure că PAC reduce emisiile provenite din 

agricultură, să adopte măsuri pentru a reduce emisiile generate de solurile organice drenate cultivate și 

să raporteze periodic cu privire la contribuția PAC la atenuarea schimbărilor climatice. 

 Raportul special nr. 18/2019 privind emisiile de gaze cu efect de seră în UE a recomandat 

Comisiei să se asigure că planurile strategice pentru sectorul agriculturii și pentru sectorul exploatării 

terenurilor contribuie la atingerea obiectivelor în materie de reducere a emisiilor pentru 2050 și să verifice 

dacă statele membre au instituit politici și măsuri adecvate pentru aceste sectoare. 

 Raportul special nr. 33/2018 „Combaterea deșertificării în UE: o amenințare din ce în ce mai 

mare, care impune acțiuni suplimentare” constată că riscul de deșertificare în UE nu este combătut în 

mod eficient și eficace, măsurile fiind lipsite de coerență. Recomandă Comisiei următoarele: 

îmbunătățirea înțelegerii fenomenelor de degradare a terenurilor și de deșertificare în UE, evaluarea 

necesității de a consolida cadrul juridic al UE în ceea ce privește solul și intensificarea eforturilor depuse 

de Comisie în vederea îndeplinirii angajamentului asumat de UE și de statele membre de a atinge 

obiectivul privind neutralitatea din punctul de vedere al degradării terenurilor până în 2030. 

 

4. INFORMAȚII ȘI EVOLUȚII REFERITOARE LA SITUAȚIA DIN ROMÂNIA  

 Legea nr. 246/ 2020 privind utilizarea, conservarea și protecția solului, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 1057 din 10 noiembrie 2020, reglementează activităţile privind 

utilizarea, conservarea, ameliorarea, evaluarea capacităţii bioproductive, bonitarea economică, protecţia 

solului şi monitorizarea integrată a calităţii solului, în contextul politicilor sectoriale pentru asigurarea 

utilizării durabile a acestei resurse naturale neregenerabile. 

 Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 3 mai 2019, are ca scop protejarea 

sănătăţii umane şi a mediului de efectele contaminării solului prin reglementarea măsurilor destinate 

îmbunătăţirii calităţii factorilor de mediu afectaţi de prezenţa confirmată a poluanţilor la niveluri care 

reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană şi mediu, luându-se în considerare utilizarea 

prezentă şi viitoare a terenurilor. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-04-26-ITM-026_RO.html
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2020-03137-00-01-AC-TRA-RO.docx/content
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_21/SR_Forestry_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_16/SR_CAP-and-Climate_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_18/SR_Greenhouse_gas_emissions_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_33/SR_DESERTIFICATION_RO.pdf
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 Hotărârea Guvernului nr. 683/ 2015 privind aprobarea Strategiei Naţionale şi a Planului Naţional 

pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 656 din 31 august 2015 abordează problemele legate de contaminarea solului şi apei 

subterane, ca urmare a activităţilor antropice trecute şi recente desfăşurate pe siturile industriale, şi își 

propune să elimine sau să limiteze (potențialele) riscuri pentru sănătatea umană şi mediu. Strategia este 

promovată de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. 

 

5. Alte resurse utile  

 Informare - JRC - Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services: The state and 

trends of ecosystems in the European, 2020. 

 Raport - Agenția Europeană de Mediu (AEM) „The European environment - state and outlook 

2020”. 

 Raport - Parteneriatul global pentru sol (GSP) și Organizația pentru Alimentație și Agricultură 

(FAO) „Status of the World Soil Resources” 2015. 

 Raport - „The State of Soil in Europe – A contribution of the JRC to the European Environment 

Agency’s Environment State and Outlook Report – SOER 2010”, 2010.  

 Informare - „Politica solului în Țările de Jos”, Ministerul Infrastucturii și managementul apelor, 

Rijkswaterstaat, Țările de Jos.  

 Informare – „Politica solului în Franța”. 

 Informare – „Politica solului în Germania” 

 Costantini, Edoardo A.C.,  Lorenzetti, Romina, Soil Degradation Processes in the Italian 

Agricultural and Forest Ecosystems in Italian Journal of Agronomy, 2013. 

 

 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC120383
https://www.eea.europa.eu/soer/publications/soer-2020
https://www.fao.org/3/i5199e/i5199e.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC68418
https://rwsenvironment.eu/subjects/soil/policies-and/
https://www.notre-environnement.gouv.fr/themes/biodiversite/article/les-sols-et-sous-sols
https://www.umweltbundesamt.de/en/topics/soil-agriculture/soil-protection
https://www.agronomy.it/index.php/agro/article/view/ija.2013.e28/627
https://www.agronomy.it/index.php/agro/article/view/ija.2013.e28/627
https://www.agronomy.it/index.php/agro/article/view/ija.2013.e28/627

