
Programul LIFE+ al Comisiei Europene

LIFE+ Natură şi biodiversitate are următoarele obiective specifice:
 să contribuie la punerea în aplicare a politicii şi legislaţiei comunitare privind natura şi 

biodiversitatea, în special a Directivelor 79/409/CEE şi 92/43/CEE, atât la nivel local 
cât şi regional şi susţinerea dezvoltării ulterioare şi punerii în aplicare a reţelei Natura 
2000, cuprinzând habitatele şi speciile din zona de coastă şi marină;

 să  contribuie  la  consolidarea  bazei  de  cunoştinţe  pentru  dezvoltarea,  evaluarea 
preliminară,  monitorizarea  şi  evaluarea  finală  a  politicii  şi  legislaţiei  comunitare 
privind natura şi biodiversitatea;

 să  susţină  elaborarea  şi  aplicarea  politicilor  şi  instrumentelor  de  monitorizare  şi 
evaluare a naturii şi biodiversităţii, precum şi a factorilor, presiunilor şi reacţiilor care 
le influenţează, în special în ceea ce priveşte realizarea obiectivului de a opri pierderea 
biodiversităţii în cadrul Comunităţii până în 2010 şi ameninţarea pe care o reprezintă 
schimbarea climatică pentru natură şi biodiversitate;

 susţinerea  unei  mai  bune guvernări  în  materie  de mediu,  prin  sporirea  participării 
părţilor interesate, inclusiv a ONG-urilor, în consultările privind politica şi legislaţia în 
materie de natură şi biodiversitate, precum şi în punerea în aplicare a acestora.

LIFE+ Politică şi guvernare în materie de mediu are următoarele obiective specifice corelate 
cu  obiectivele  PAM  6,  inclusiv  pentru  domenii  prioritare,  precum  schimbarea  climatică, 
mediul, sănătatea şi calitatea vieţii, precum şi resursele naturale şi deşeurile:

 contribuţia  la  dezvoltarea  şi  demonstrarea  politicilor,  tehnologiilor,  metodelor  şi 
instrumentelor inovatoare;

 contribuţia  la  consolidarea  bazei  de  cunoştinţe  pentru  dezvoltarea,  evaluarea 
preliminară,  monitorizarea şi  evaluarea  finală  a politicii  şi  legislaţiei  în materie  de 
mediu;

 susţinerea  elaborării  şi  punerii  în  aplicare  a  politicilor  de monitorizare  şi  evaluare 
preliminară  a  situaţiei  mediului  şi  a  factorilor,  presiunilor  şi  reacţiilor  care  au  un 
impact asupra mediului;

 facilitarea punerii în aplicare a politicii comunitare de mediu, cu accent deosebit pe 
punerea în aplicare la nivel local şi regional;

 susţinerea  unei  mai  bune  guvernări  în  materie  de  mediu  prin  sporirea  participării 
părţilor interesate, inclusiv a ONG-urilor, în procesul consultării politice şi punerii în 
aplicare.

LIFE+ Informare şi comunicare are următoarele obiective specifice:
 difuzarea  informaţiei  şi  sensibilizarea  cu privire  la  aspectele  de mediu,  inclusiv în 

cazul prevenirii incendiilor forestiere;
 susţinerea măsurilor complementare, precum acţiunile şi campaniile de informare şi 

comunicare,  conferinţele  şi  formarea,  inclusiv  formarea  în  materie  de  prevenire  a 
incendiilor forestiere.

MĂSURILE ELIGIBILE PENTRU FINANŢARE

 activităţile operaţionale ale ONG-urilor care sunt active în principal în domeniul protecţiei 
şi reabilitării mediului la nivel european şi se implică în dezvoltarea şi punerea în aplicare 
a politicii şi legislaţiei comunitare;
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 dezvoltarea şi menţinerea reţelelor,  bazelor  de date şi a sistemelor informatice care au 
legătură directă cu punerea în aplicare a politicii şi legislaţiei comunitare în materie de 
mediu,  în  special  atunci  când  îmbunătăţesc  accesul  publicului  la  informaţiile  despre 
mediu;

 studii, anchete, modelare şi elaborare de scenarii;
 monitorizare, inclusiv a pădurilor;
 acordarea asistenţei pentru consolidarea capacităţilor;
 formare,  ateliere  şi  reuniuni,  inclusiv  formarea  agenţilor  participanţi  la  iniţiative  de 

prevenire a incendiilor forestiere;
 constituirea de reţele şi platforme pentru cele mai bune practici;
 acţiuni  de  informare  şi  comunicare,  inclusiv  campanii  de  sensibilizare  şi,  în  special, 

campanii de sensibilizare a publicului asupra incendiilor forestiere;
 demonstrarea politicilor, tehnologiilor, metodelor şi instrumentelor inovatoare;
 în special pentru componenta Natură şi biodiversitate:

 gestionarea  siturilor  şi  speciilor,  precum  şi  planificarea  siturilor,  inclusiv 
îmbunătăţirea coerenţei ecologice a reţelei Natura 2000;

 monitorizarea stadiului de conservare, inclusiv elaborarea de proceduri şi structuri 
în acest scop;

 elaborarea  şi  punerea  în  aplicare  a  planurilor  de  acţiune  privind  conservarea 
speciilor şi habitatelor;

 extinderea reţelei Natura 2000 în zonele marine;
 achiziţionarea de terenuri, cu condiţia ca:

 achiziţionarea să contribuie la menţinerea sau restaurarea integrităţii unui 
sit Natura 2000;

 achiziţionarea să fie singura modalitate sau modalitatea cea mai eficientă de 
a atinge rezultatul dorit în materie de conservare;

 terenurile achiziţionate să fie rezervate pe termen îndelungat utilizării  în 
conformitate cu obiectivele menţionate la articolul 4 alineatul (2);

 statele membre implicate să asigure, prin transfer sau printr-un alt mijloc, 
rezervarea pe termen lung a terenului în cauză în scopul conservării naturii.

PROGRAMUL STRATEGIC MULTIANUAL

NATURĂ ŞI BIODIVERSITATE

1. Obiectiv principal     
Protecţia,  conservarea,  reabilitarea,  monitorizarea  şi  facilitarea  funcţionării  
sistemelor naturale, habitatelor naturale, florei şi faunei sălbatice cu scopul de a  
opri  pierderea  biodiversităţii,  inclusiv  diversitatea  resurselor  genetice,  în  cadrul 
Uniunii Europene, până în 2010.

1.1 Domenii prioritare de acţiune:
 contribuţia la punerea în aplicare a politicii şi legislaţiei comunitare privind natura şi 

biodiversitatea,  în  special  a  Directivelor  79/409/CEE şi  92/43/CEE,  şi  promovarea 
integrării acestora cu alte domenii de politici;

 susţinerea  dezvoltării  în  continuare  şi  a  punerii  în  practică  a  reţelei  Natura  2000, 
inclusiv a habitatelor şi speciilor de coastă şi marine;

 susţinerea  conturării  şi  aplicării  abordărilor  şi  instrumentelor  politicii  în  vederea 
monitorizării şi evaluării naturii şi biodiversităţii,  dar şi ale factorilor, presiunilor şi 
reacţiilor  care  au  impact  asupra  acestora,  în  special  sub  aspectul  îndeplinirii 
obiectivului de a opri pierderea biodiversităţii în cadrul Comunităţii, până în 2010; 
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 ameliorarea  cunoaşterii  impactului  asupra  ecosistemelor  şi  biodiversităţii  al 
organismelor modificate genetic: metodologii de evaluare a riscurilor.

POLITICA DE MEDIU ŞI GUVERNARE

2. Obiectivul principal „  schimbarea climatică  ”  
Stabilizarea concentraţiilor de gaze cu efect de seră la un nivel care să împiedice  
încălzirea globală cu mai mult de 2°C.

2.1 Domenii prioritare de acţiune:
 asigurarea  aplicării  angajamentelor  UE  în  cadrul  Protocolului  de  la  Kyoto  la 

Convenţia-cadru  a  Organizaţiei  Naţiunilor  Unite  asupra  schimbărilor  climatice  şi 
elaborarea unei strategii şi a unui program de aplicare post-2012;

 asigurarea  adaptării  economiei  şi  societăţii  Uniunii  Europene,  a  naturii  şi 
biodiversităţii,  a  resurselor  de  apă  şi  a  sănătăţii  umane  la  impactul  negativ  al 
schimbării  climatice  (la  o  eventuală  creştere  a  temperaturii  cu  2°C,  ca  urmare  a 
concentraţiilor crescute de gaze cu efect de seră) şi reducerea impactului acesteia;

 asigurarea  aplicării  şi  utilizării  instrumentelor  de piaţă,  în  special  a  schimbului  de 
emisii de gaze cu efect de seră, în vederea atingerii unei reduceri a emisiilor în condiţii 
eficiente de cost într-un cadru aplicabil perioadei post-2012.

3. Obiectivul principal „  apa  ”  
Contribuţia la îmbunătăţirea calităţii apei prin elaborarea unor măsuri eficiente sub  
aspectul  costurilor  pentru  obţinerea  unei  situaţii  ecologice  bune  în  vederea 
întocmirii până în 2009 a primului plan de gospodărire a bazinului hidrografic în  
temeiul Directivei 2000/60/CE.

3.1 Domenii prioritare de acţiune:
 schimbul de informaţii privind politica relevantă şi cele mai bune practici;
 consolidarea integrării  ştiinţă - politică şi transferul rezultatelor în sprijinul statelor 

membre pentru a pregăti planurile de gospodărire a bazinului hidrografic, inclusiv a 
pregăti  programele  de  măsuri  în  temeiul  Directivei  2000/60/CE şi  integrarea  unor 
măsuri din cadrul directivelor-mamă precum Directiva 91/271/CEE, Directiva 91/414/
CEE,  Directiva  91/676/CEE,  Directiva  96/61/CE,  Directiva  98/83/CE  şi  Directiva 
2006/7/CE;

 contribuţia la aplicarea eficace a Strategiei tematice privind protecţia şi conservarea 
mediului marin al Uniunii europene;

 caracteristicile hidro-morfologice precum drenarea solurilor inundate şi alte măsuri în 
sprijinul directivei privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii.

4. Obiectivul principal „  aerul  ”  
Atingerea  nivelurilor  de  calitate  a  aerului  care  nu  duc  la  un  impact  negativ  
semnificativ şi nu prezintă riscuri pentru sănătatea oamenilor şi pentru mediu.

4.1. Domenii prioritare de acţiune:
 aplicarea Strategiei tematice privind poluarea aerului.

5. Obiectivul principal „  solul  ”  
Protejarea  şi  asigurarea  utilizării  durabile  a  solului  prin  menţinerea  funcţiilor  
solului, prevenirea ameninţărilor la adresa solului, reducerea efectelor acestora şi  
restaurarea solurilor degradate.

5.1. Domenii prioritare de acţiune:
 aplicarea Strategiei Tematice privind protecţia solului;  
 asigurarea protecţiei şi restaurării biodiversităţii solului.
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6. Obiectivul principal „  mediul urban  ”  
Contribuţia la ameliorarea performanţei ecologice a zonelor urbane ale Europei.

6.1. Domenii prioritare de acţiune:
 contribuţia la o mai bună punere în aplicare la nivel local a politicii şi legislaţiei de 

mediu  comunitare  în  vigoare,  prin  susţinerea  şi  încurajarea  autorităţilor  locale  să 
adopte  o  abordare  mai  integrată  a  administrării  urbane,  inclusiv  în  domeniile 
transporturilor şi al energiei.

7. Obiectivul principal „  zgomotul  ”  
Contribuţia la elaborarea şi aplicarea politicii privind zgomotul în mediu.

7.1. Domenii prioritare de acţiune:
 prevenirea şi reducerea efectelor dăunătoare produse de expunerea la zgomot în 

mediu.

8. Obiectivul principal „  substanţe chimice  ”  
Îmbunătăţirea protecţiei mediului şi a sănătăţii faţă de riscurile reprezentate de 
substanţele chimice, până în 2020, prin aplicarea legislaţiei privind substanţele  
chimice, în special a Regulamentului nr. 1907/2006 (REACH) şi strategia tematică  
privind utilizarea durabilă a pesticidelor.

8.1. Domenii prioritare de acţiune:
 schimbul  de  informaţii  relevante  pentru  politica  respectivă  şi  cele  mai  bune 

practici;
 consolidarea integrării ştiinţă-politică şi transferul rezultatelor pentru a furniza o 

bază tehnică solidă pentru susţinerea REACH;
 aplicarea strategiei tematice privind utilizarea durabilă a pesticidelor.

9. Obiectivul principal „  mediu şi sănătate  ”  
Crearea bazei de informaţii pentru politica privind mediul şi sănătatea (Planul de  
acţiune privind mediul şi sănătatea pentru perioada 2004-2010).

9.1. Domenii prioritare de acţiune:
 biomonitorizarea umană şi conexiunea informaţională privind mediul şi sănătatea;
 protecţia  stratului  de ozon pentru  a  reduce  impactul  negativ  asupra sănătăţii  şi 

mediului.

10. Obiectivul principal „  resursele naturale şi deşeurile  ”  
o Elaborarea şi punerea în aplicare a unor politici menite să asigure administrarea  

şi  utilizarea  durabilă  a  resurselor  naturale  şi  a  deşeurilor,  îmbunătăţirea 
performanţelor  ecologice  ale  produselor,  producţia  durabilă  şi  modelele  de  
consum, prevenirea, recuperarea şi reciclarea deşeurilor

o Contribuţia  la  aplicarea  eficace  a  Strategiei  tematice  privind  prevenirea  şi  
reciclarea deşeurilor.

10.1. Domenii prioritare de acţiune:
 elaborarea şi aplicarea de politici de consum şi producţie durabile, inclusiv Politica 

integrată a produsului;
 promovarea  utilizării  durabile  a  resurselor  naturale,  cu  o  abordare  tip  ciclu  de 

viaţă, inclusiv a aspectelor de mediu, sociale şi economice, în vederea decuplării 
impactului de mediu de creşterea economică;

 promovarea prevenirii, recuperării şi reciclării deşeurilor cu accent pe perspectiva 
axată pe ciclul de viaţă, proiectul ecologic şi dezvoltarea pieţelor de reciclare; 

 contribuţia  la  aplicarea  politicii  şi  legislaţiei  comunitare  privind  deşeurile,  în 
special Directiva 75/439/CEE, Directiva 91/689/CE, Directiva 96/59/CE, Directiva 
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1999/31/CE, Directiva 2000/53/CE, Directiva 2002/95/CE, Directiva 2002/96/CE, 
Regulamentul (CE) nr. 850/2004, Directiva 2006/12/CE, Directiva 2006/21/CE şi 
Regulamentul (CE) nr. 10132006.

11. Obiectivul principal „  pădurile  ”  
Furnizarea,  în  special  printr-o  reţea  coordonată  de  UE,  a  unei  baze  concise  şi  
cuprinzătoare  pentru  informaţii  relevante  pentru  politica  privind  pădurile  în 
legătură cu schimbarea climei (impactul asupra ecosistemelor pădurii, efectele de 
reducere şi substituire),  biodiversitatea (date  de referinţă şi suprafeţe  împădurite 
protejate),  incendii  de  pădure,  starea  pădurii  şi  funcţiile  protectoare  ale  pădurii  
(apă, sol şi infrastructură) precum şi contribuţia la protecţia pădurilor împotriva  
incendiilor.

11.1. Domenii prioritare de acţiune:
 promovarea colectării, analizei şi difuzării de informaţii relevante pentru politica 

respectivă privind pădurile şi interacţiunile din mediu;
 promovarea armonizării  şi eficacităţii  activităţilor de monitorizare a pădurii şi a 

sistemelor de colectare a datelor şi utilizarea sinergiilor prin crearea de legături 
între mecanisme de monitorizare create la nivel regional,  naţional,  comunitar  şi 
mondial;

 stimularea sinergiilor între anumite subiecte referitoare la păduri şi iniţiativele şi 
legislaţia de mediu (ex. Strategia Tematică privind protecţia solului, Natura 2000, 
Directiva 2000/60/CE);

 contribuţia  la  gestiunea  durabilă  a  pădurii,  în  special,  prin  colectarea  datelor 
referitoare  la  indicatorii  paneuropeni  îmbunătăţiţi  pentru  gestiunea  durabilă  a 
pădurii; 

 crearea de capacităţi la nivel naţional şi comunitar pentru a înlesni coordonarea şi 
îndrumarea monitorizării pădurii.

12. Obiectivul principal „  inovaţii  ”  
Contribuţia la elaborarea şi demonstrarea abordărilor, tehnologiilor, metodelor şi  
instrumentelor  aferente  unei  politici  inovatoare cu scopul de a sprijini  aplicarea 
Planului de acţiune privind tehnologiile de mediu (PATM).

12.1. Domenii prioritare de acţiune:
 definirea în continuare şi optimizarea îndeplinirii PATM printr-o planificare şi o 

coordonare  îmbunătăţite,  monitorizarea  eficace  a  progreselor  înregistrate, 
identificarea  la  timp  şi  reducerea  lacunelor  şi  utilizarea  eficace  a  informaţiilor 
ştiinţifice, economice şi de alt fel care sunt relevante pentru aplicarea politicii;

 promovarea  identificării,  demonstrării  şi  difuzării  tehnologiilor  şi  practicilor 
inovatoare prin acţiuni complementare celor din cadrul Programului cadru pentru 
competitivitate şi inovaţie;

 schimbul  de  informaţii  şi  cele  mai  bune  practici  între  actorii  din  UE  privind 
comerţul internaţional cu tehnologii de mediu, investiţii  responsabile în ţările în 
curs de dezvoltare, aplicarea acţiunilor referitoare la tehnologiile de mediu de la 
Reuniunea mondială la nivel înalt privind dezvoltarea durabilă (WSSD).

13. Obiectivul principal „  abordări strategice  ”  
o promovarea aplicării  şi  executării  eficace  a legislaţiei  de mediu comunitare şi  

îmbunătăţirea bazei de cunoştinţe pentru politica de mediu;
o asigurarea de politici mai eficiente şi mai coerente;
o ameliorarea performanţelor de mediu ale IMM-urilor;
o furnizarea instrumentelor de elaborare a politicii şi a legislaţiei de mediu;
o asigurarea supravegherii adecvate a proiectelor de către Comisie.
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13.1. Domenii prioritare de acţiune:
 ameliorarea evaluării măsurilor în cadrul noii politici, în special în etapa formulării 

lor iniţiale sau a revizuirii lor ulterioare;
 consolidarea  bazei  de  cunoştinţe  pentru  elaborarea  şi  punerea  în  aplicare  a 

politicilor  prin  crearea  unui  sistem  partajat  de  informaţii  referitoare  la  mediu 
(SPIM) şi sprijinirea aplicării iniţiativei globale de monitorizare pentru mediu şi 
securitate (GMMS);

 îmbunătăţirea evaluării aplicării şi a evaluării ex-post;
 identificarea şi eliminarea treptată a subvenţiilor dăunătoare mediului;
 sporirea utilizării instrumentelor de piaţă pentru a obţine mai bune combinaţii de 

politici;
 furnizarea instrumentelor pentru concretizarea politicilor de dezvoltare durabilă, în 

special a indicatorilor;
 aplicarea programului de asistenţă pentru conformitatea ecologică destinat IMM-

urilor;
 asumarea  paşilor  adecvaţi  pentru  angajarea  de  asistenţă  externă  în  vederea 

elaborării şi aplicării politicii de mediu;
 furnizarea  unor  instrumente  pentru  obţinerea  asistenţei  tehnice  şi/sau 

administrative referitoare la identificarea, pregătirea, administrarea, monitorizarea, 
auditul şi supravegherea proiectelor, inclusiv a ambelor proiecte LIFE II şi LIFE+.

14. Obiectivul principal „  guvernare  ”  
Atingerea unei guvernări de mediu superioare, inclusiv o conştientizare superioară 
a problemelor de mediu şi participarea cetăţenilor europeni la luarea deciziilor în  
materie de mediu.

14.1. Domenii prioritare de acţiune:
Lărgirea  implicării  părţilor  interesate,  inclusiv,  dar  fără  a  se  limita  la  grupuri  de 
consumatori  şi organizaţii  neguvernamentale,  în elaborarea şi aplicarea politicii  şi 
legislaţiei de mediu.

15. Obiectivul principal „  ONG-urile  ”  
Promovarea  ONG-urilor  care  sunt  active  în  principal  în  domeniul  protecţiei  
mediului la nivel european.

15.1. Domenii prioritare de acţiune:
 consolidarea participării ONG-urilor la procesul de dialog în cursul elaborării de 

politici şi în cursul aplicării acestora;
 consolidarea participării ONG-urilor la procesul european de standardizare pentru 

a asigura reprezentarea echilibrată a părţilor interesate şi integrarea sistematică a 
aspectelor de mediu.

INFOMARE ŞI COMUNICARE

16. Obiectivul principal
Asigurarea circuitului periodic şi eficace al informaţiilor pentru a furniza temeiul 
pentru luarea deciziilor de politică în domeniul mediului, precum şi pentru a aduce 
la cetăţenilor informaţii privind stadiul şi tendinţele mediului.

16.1. Domenii prioritare de acţiune:
 difuzarea  informaţiilor,  etichetarea  ecologică,  sensibilizarea  publicului  şi 

dobândirea  anumitor  aptitudini  specifice  privind  problemele  mediului,  inclusiv 
prevenirea incendiilor din păduri.
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