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Cronologie

Noua propunere

PAC a Comisiei

OS4: atenuarea schimbărilor 

climatice, adaptare, energie 

durabilă

Noi negocieri PAC

• Alegeri Europarlamentare

• Comisia Von der Leyen

• Pactul Verde European -

Reducerea cu 55% a GES 

până în 2030 și neutralitatea climei

până în 2050

Extensia PAC curente

Reglementare pt. 

perioada de tranzitie

Noua PAC

Evaluarea și

adoptarea

planurilor PACRecomandări către

statele membre

Depunerea formală a 

planurilor strategice

• Criza COVID

• De la Fermă la Furculiță și 

Strategia de biodiversitate

• PAC - Contribuția UE la 

Pactul Verde European



Reducerea cu 50% a utilizării generale și a 
riscului pesticidelor chimice și reducerea utilizării

cu 50% a pesticidelor mai periculoase până în 

anul 2030

OBIECTIVELE

PACTULUI VERDE 

EUROPEAN
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Alocarea a cel puțin 10% din suprafața agricolă pt. 
caracteristici peisagistice de mare diversitate până în 2030

Reducerea vânzărilor de antibiotice către fermele zootehnice

și în acvacultură cu 50% până în 2030.

Reducerea pierderilor de nutrienți cu cel puțin 50%, totodată 

având în vedere conservarea fertilității solului; acest aspect 

va conduce la reducerea utilizării îngrășămintelor cu cel puțin

20 % până în 2030.

Conversia a cel puțin 25% din terenul agricol al UE 
către agricultură ecologică și o creștere semnificativă a

acvaculturii organice până în 2030.



OS 4: Contribuția la 

atenuarea și 

adaptarea la 

schimbările climatice 

precum și la energia 

durabilă.
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SHIMBĂRI 
CLIMATICE

GRIJA PENTRU 
MEDIU

PEISAJE

OS 6: Contribuția la 

protejareabiodiversității, 

îmbunătățireaserviciilor

ecosistemiceși

conservareahabitatelorși

peisajelor

OS 5: Promovarea

dezvoltăriidurabileși

gestionareaeficientăa 

resurselornaturale, 

precumapa, solulșiaerul

OS 9: Îmbunătățirea

bunăstăriianimalelorși

abordarearezistenței

antimicrobiene

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PAC



Noua condiționalitate îmbunătățită

combină „ecocondiționalitatea” și „înverzirea”

9 GAEC (condiții de bune practici agricole si de mediu)
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Noua arhitectură de înverzire

Ecoschemele

din Pilonul I (25%)

Măsuri climatice / de 

mediu din Pilonul II (cel 

puțin 35%)
Natural

ressources



Condiționalitate îmbunătățită

Un sistem consolidat de

condiționalitate cu o acoperire

mai largă.

Cerințe noi (de exemplu, o nouă

obligație de a proteja zonele

umede și turbăriile).

Îmbunătățiri ale cerințelor

existente

Dar și ... eliminarea anumitor

dispoziții (de exemplu,

identificarea animalelor)



• Sunt acceptate toate cele 10 GAEC, cu excepția GAEC 5 privind utilizarea
Instrumentului de sustenabilitate a fermei pentru nutrienți;

• Toate GAEC aplicabile din 2023
• Toate GAEC aplicabile în principiu acolo unde sunt relevante pe teritoriu

și pentru toți fermierii
• Doar două GAEC (GAEC 7 „rotația culturilor” și GAEC 8 „despre cota de 

suprafață pentru biodiversitate”) sunt supuse excepțiilor UE (în funcție de 
decizia statelor membre)

• Posibilitatea de a stabili standarde suplimentare celor din anexa III (în
conformitate cu obiectivul corespunzător din anexa III)

Principalele rezultate



Anexa III: GAEC

GAEC 1: Întreținerea pajiștilor permanente (G) 

GAEC 2: Protecția zonelor umede și a turbăriilor (Nou) 

GAEC 3: Interzicerea arderii miriștilor arabile(X-C)

GAEC 4: Înființarea de benzi tampon de-a lungul cursurilor de apă (X-C)APĂ

SOL

GAEC 5: Gestionarea prelucrării solului și luarea în considerare a pantei (X-C)

GAEC 6: Acoperirea minimă a solului pentru a evita solul gol în perioadele 
cele mai sensibile (X-C)

GAEC 7: Rotația culturilor pe terenurile arabile, cu excepția culturilor care cresc
sub apă
(G)GAEC 8: Ponderea minimă a suprafeței agricole [teren arabil] dedicate

suprafețelor sau caracteristicilor neproductive(G)

GAEC 9: Interzicerea transformării pajiștilor permanente din Natura 2000(G)
(G)

SCHIMBĂRI 
CLIMATICE

BIODIVERSITATE 
ȘI PEISAJ

Natural 

ressources



GAEC 7 Rotația culturilor pe terenurile arabile, cu excepția culturilor

care cresc sub ape 

Rotația constă într-o schimbare de cultură cel puțin o dată pe an la nivelul

parcelelor (cu excepția culturilor multianuale, a ierburilor și a altor furaje

erbacee și a terenurilor lăsate pârloagă), inclusiv a culturilor secundare

gestionate corespunzător.

Pe baza diversității metodelor agricole și a condițiilor agro-climatice, 

statele membre pot autoriza în regiunile în cauză alte practici de rotație

sporită a culturilor cu leguminoase sau diversificarea culturilor, care 

vizează îmbunătățirea și conservarea potențialului solului în conformitate

cu obiectivele prezentei directive GAEC.

Resurse 

naturale



GAEC 8 Cota minimă de teren arabil dedicat elementelor sau

suprafețelor neproductive calculată după cum urmează:

1. Cel puțin 4% din suprafața arabilă la nivelul fermei este dedicată suprafețelor

și elementelor neproductive, inclusiv terenurile lăsate pârloagă.

2. În cazul în care un fermier se angajează să aloce cel puțin 7% din terenurile

sale arabile zonelor și elementelor neproductive, inclusiv terenurile lăsate 

pârloagă, în cadrul unui sistem ecologic îmbunătățit în conformitate cu 

articolul 28 (5a), cota care trebuie atribuită în conformitate cu prezentul

GAEC este limitată la 3%.

3. Cel puțin 7% din terenul arabil la nivelul fermei dedicat suprafețelor și

elementelor neproductive, inclusiv terenuri lăsate pârloagă, culturi de captură

sau culturi fixatoare de azot, cultivate fără utilizarea produselor de protecție a 

plantelor, din care 3% vor fi zone și elemente neproductive, inclusiv terenul

lăsat pârloagă. Statele membre ar trebui să utilizeze factorul de ponderare 0,3 

pentru culturile de captură.



GAEC 8 (anteriorul GAEC 7)

1. Păstrarea caracteristicilor peisajului

2. Interzicerea tăierii gardurilor vii și a copacilor în timpul sezonului de 

creștere a păsărilor

3. Opțional, măsuri pentru evitarea speciilor de plante invazive



Scutiri pentru GAEC 7 și GAEC 8 (Ponderea minimă a terenurilor arabile)

Statele membre pot scuti de obligație sub criteriile următoare:

(a) în cazul în care mai mult de 75% din terenul arabil este utilizat pentru producția

de ierburi sau alte furaje erbacee, este teren lăsat pârloagă, este utilizat pentru

cultivarea culturilor leguminoase sau este supus unei combinații a acestor

utilizări;

(b) în cazul în care mai mult de 75% din suprafața agricolă eligibilă este pășune

permanentă, este utilizată pentru producția de ierburi sau alte furaje erbacee

sau pentru cultivarea culturilor sub apă, fie pentru o parte semnificativă a

anului, fie pentru o parte semnificativă a ciclului de cultură, sau este supusă

combinării acestora;

(c) cu o suprafață arabilă de până la 10 hectare.

Resurse 

naturale



Eco-scheme

- Instrumentele voluntare care trebuie oferite de statele

membre agricultorilor

- 25% din bugetul plăților directe, împreună cu un

„sistem de reduceri”

- „Perioada de învățare” de 2 ani (cu un „sistem-prag la

20%”)

- Angajamente anuale sau multianuale

- Susținerea mai multor tipuri de acțiuni voluntare care

depășesc condiționalitatea și alte obligații relevante - de

ex. practici legate de o mai bună gestionare a nutrienților,

agroecologie și carbon farming.



Lista potențialelor PRACTICI AGRICOLE pe care ECO-SCHEMELE

le-ar putea susține

Practicile agricole care ar putea fi susținute de eco-scheme trebuie să

îndeplinească următoarele condiții:
• acestea ar trebui să îndeplinească obiectivele specifice legate de climă, mediu, 

bunăstarea animalelor și rezistența la antimicrobiene;

• nivelul de ambiție trebuie să depășească cerințele și obligațiile stabilite în baza sistemului de 

referință (inclusiv condiționalitatea);

• Acestea vor aborda cel puțin două domenii de acțiune după cum urmează :

• a. Atenuarea schimbărilor climatice,

• b. Adaptarea la schimbările climatice,

• c. Protecția sau îmbunătățirea calității apei

• d. Prevenirea degradării solului,

• e. Protecția biodiversității,

• f. Acțiuni pentru un mediu durabil și utilizarea redusă a pesticidelor,

• g. Acțiuni de îmbunătățire a bunăstării animalelor.



➢ Agricultura ecologică: conversie și întreținere

➢ Practici integrate de management al dăunătorilor
(Directiva DUS/SUD)

1. PRACTICI 
STABILITE ÎN 

POLITICILE UE

➢ Agro-ecologie

➢ Planuri privind creșterea și 
bunăstarea animalelor

➢ Sisteme agroforestiere

➢ Caracteristici ale peisajului

➢ Agricultură cu valoare naturală
ridicată (HNV)

➢ Agricultură de precizie

2. ALTE tipuri de 
PRACTICI

➢ Managementul 
nutrienților

➢ Protejarea resurselor de 
apă

➢ Practici benefice pentru
sol

➢ Practici legate de emisia 
gazelor cu efect de seră

PRINCIPALELE tipuri de PRACTICI AGRICOLE (orientative)

NATURAL

RESSOURCES

ANIMAL WELFARE

& AMR



PAȘI CHEIE CĂTRE PLANUL STRATEGIC AL PAC

1/ Analiza SWOT

2/ Identificarea, prioritizarea și clasificarea necesităților

3/ Strategia de intervenție

Selectarea intervențiilor și

alocărilor financiare

Obiective pentru indicatori

de rezultat (hectar susținut / 

total hectare agricole)

Indicatori de context (impact)

Stabilirea 

standardelo

r GAEC

În legătură cu legislația UE privind apa,

aerul, biodiversitatea, schimbările

climatice, energia și pesticidele (anexa

XI)

Statele membre organizează un 

parteneriat cu autoritățile 

regionale și cu părțile interesate 

(parteneri economici și sociali) 

Art. 94



Aprobarea și implementarea planurilor strategice

• Comisia sprijină statele membre în pregătirea propriilor planuri

naționale de PAC.

• Aprobare pe baza criteriilor definite în regulamentul privind planul

strategic al PAC

• Toate planurile PAC vor fi făcute publice

• Un rezumat în limba engleză a fiecărui plan PAC va fi publicat

după aprobare

• Implementare începând cu 2023



Mulțumim



Ecoscheme (Pilonul I) și angajamente de gestionare (Pilonul II)

ECO-SCHEME MEDIU, CLIMĂ ȘI ALTE

ANGAJAMENTE DE MANAGEMENT

• Finanțat de Pilonul I (ne-cofinanțat) • Finanțat de Pilonul II (cofinanțat)

• Obligatoriu pentru statele membre, voluntar pentru fermieri • Obligatoriu pentru statele membre (buget dedicat), voluntar

pentru fermieri

• Plăți către fermieri autentici (sau grupuri de fermieri) • Plăți către fermieri și alți beneficiari (inclusiv ONG-uri,

• administratori de păduri, administrații publice etc.)

• Plata pe hectare eligibilă pentru plata directă • Plata pe hectare (nu este neapărat eligibilă pentru a direcționa

• plăți) și posibila plată a efectivului de animale

• Angajamente anuale (sau posibil multianuale) și necontractuale • Angajamente multianuale (5-7 ani sau mai mult) și contractuale

• Calculul primelor:

• Compensația pentru costurile suportate / renunțarea la venituri

sau

• Plata stimulativă: suplimentarea sprijinului pentru venitul de 

bază

• Calculul primelor:

- Compensația pentru costurile suportate / renunțarea la 

venituri

• Linie de bază: condiționalitate + legislație națională + managementul zonei

• Parte a planurilor strategice ale PAC

• Ecosistemele și angajamentele de gestionare trebuie să fie „diferite” în termeni de angajamente și „consecvente” între ele


