
Carbon Farming

Noi oportunități de afaceri pentru agricultori și silvicultori



Drumul către neutralitate climatică
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Planul UE este de a aduce producția de hrană și biomasă la 

nivelul de neutralitate din punct de vedere climatic până în anul 

2035.
Accelerarea scăderii emisiilor 
nete de carbon cu 20%
• Reumectarea turbăriilor drenate.

• Împăduriri și reîmpăduriri.

• Managementul solului.

• Împăduriri cu scop agricol (agro-silvicultura)

Reducerea emisiilor non-CO2 din 
agricultură cu 20% 

• Agricultură de precizie.

• Utilizarea eficientă a îngrășămintelor și 

fertilizanților.

• Sănătatea rumegătoarelor din fermă.

• Digestie anaerobă.



Utilizarea terenurilor, silvicultura și agricultura spre 
neutralitate climatică până în 2035



Politică

Nouă propunere de 
regulament privind 

utilizarea terenurilor, 
silvicultură și agricultură

Iulie 2021

Cum să oferim stimulente 
mai bune fermierilor și 

silvicultorilor și să le creăm 
un model de afaceri mai 

bun?

Ținta UE de a reduce emisiile de carbon cu cel 
puțin 310 Mt până în 2030

Certificarea eliminării carbonului – propunerea 
Comisiei va avea loc în 2023

Comunicarea politicii privind agricultura 
regenerativă (Carbon farming) va avea loc 

în decembrie 2021
Neutralitate climatică pentru sectorul funciar până în 

2035

Guvernare simplificată pentru planificarea și 
respectarea obiectivelor statelor membre



Exemple europene pentru Carbon Farming
Manual de orientare tehnică
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Argumente economice pentru agricultura 

regenerativă: perspectiva veniturilor

Horizon Europe și LIFE

Eco-schemele și programele de 

dezvoltare rurală în cadrul 

Politicii Agricole Comune

Ajutor din partea 

statului

Sprijinul public Piețele de carbon

Piețe voluntare de carbon

Perspectivă pe termen lung 

pentru piețele reglementate de 

carbon din UE



Argumente economice pentru agricultura 
cu carbon: extinderea ofertei

Monitorizarea, raportarea 
și verificarea emisiilor

Standarde comune

Servicii de consiliere

Soluții digitale

Credite de înaltă 

calitate

Depozitarea îndelungată a 
carbonului în sol și biomasă

Adiționalitate - mergând 
dincolo de practicile actuale și 

obținând beneficii comune 
pentru biodiversitate



Manualul de orientare tehnică
Stabilirea și implementarea mecanismelor de creștere a 

carbonului bazate pe rezultate în UE

See links in the last slide

Studiu principal: elemente de proiectare, 

arbori de decizie, pași cheie

Anexe: cinci studii de caz, exemple 

concrete de implementare pe teren

Document de fond: Aspecte de reținut din 

schemele existente de cultivare a carbonului 

bazate pe rezultate și bariere, cu soluții 

aferente pentru implementarea în spațiul UE



Manualul de orientare tehnică
Stabilirea și implementarea mecanismelor 
de creștere a carbonului bazate pe 
rezultate în UE

• potențial de atenuare

• adecvarea plăților bazate pe rezultate

• rentabilitatea MRV
• scalabilitate

• construirea cunoștințelor

• disponibilitatea auditorilor

• costuri de instalare și de 

funcționare

• guvernare

Evaluarea 

fezabilității

Planificare și 

dezvoltare

• Surse de finanțare: UE (PAC), piețe 
private, lanț de aprovizionare
• Obiective și eligibilitate
• Indicatori și MRV
• Niveluri de plată

Elemente 

cheie de 

design

Implicarea părților interesate, 

consolidarea capacităților, 

transparență



Cronologie

T2 21 July 21 Dec 2022

Publicarea

Manualului

despre carbon

farming

Conferință

privind 

certificarea 

cultivării și 

eliminării 

carbonului

Pachetul Fit-for-

55

Propuneri ale 

Comisiei privind 

obiectivele 

climatice pentru 

2030

Propunerea 

comisiei pentru 

standardul UE

privind 

certificarea 

eliminării 

carbonului

Dec 21 T1 22

Comunicare

“Restabilirea 

ciclurilor de 

carbon durabile”

Strategia privind 

eliminarea 

carbonului



• Propunere legislativă privind un nou regulament 

pentru Land use, forestry, and agriculture

Delivering the  European Green Deal | Climate 

Action  (europa.eu)

• Our webpage on Carbon Farming | Climate  

Action (europa.eu)

• Comunicat de presă privind publicarea 

Manualului

https://ec.europa.eu/clima/news/commission-

sets-carbon-farming-initiative-motion_en

• Rezumatul manualului 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-

/publication/b7b20495-a73e-11eb-9585-

01aa75ed71a1/language-en

• Manualul tehnic 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-

/publication/10acfd66-a740-11eb-9585-

01aa75ed71a1/language-en

• Anexe cu studiile de caz 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-

/publication/99138c98-a741-11eb-9585-

01aa75ed71a1/language-en

Linkuri

https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/delivering_en
https://ec.europa.eu/clima/content/carbon-farming_en
https://ec.europa.eu/clima/news/commission-sets-carbon-farming-initiative-motion_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b7b20495-a73e-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b7b20495-a73e-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/10acfd66-a740-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/10acfd66-a740-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/99138c98-a741-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/99138c98-a741-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en

