
Cofinanţată de Comisia Europeană 



NOUA PAC 

• Din Ianuarie 2015 

• Mult mai orientată şi adaptabilă decât oricând 

  Gamă largă de scheme şi măsuri opționale 

  Transferuri între piloni  



FERMIER ACTIV 

ORGANIZAŢII DE 
PRODUCĂTORI 

MANAGEMENTUL 
RISCULUI 

CUNOŞTIINŢE 

& INOVARE 

ECOLOGIZARE 

Unele elemente noi, importante: 



Fermier Activ 

Activitatea agricolă minimă:  

condiție prealabilă pentru plățile directe  

(care urmează să fie definită de fiecare Stat Membru) 

Astfel sunt excluse:  

 Proprietarii de terenuri care nu sunt implicaţi în mod activ în 
agricultură 

 Aeroprturi 

 Cluburi de golf, etc. 



Ecologizare 

Recompensarea fermierilor pentru bunuri publice furnizate 
pentru societate:  

• Menţinerea peisajului şi biodiversităţii 

• Atenuarea schimbărilor climatice 

• securitatea alimentară  

Cum? 

 Noi plăţi  “verzi”  

 Obligaţii privind eco-condiţionalitatea  

 Măsuri de agro-mediu-climatice  &  alte măsuri de dezvoltare rurală 



Organizaţii de producători  

• Consolidarea competențelor : 

 Toate sectoarele 

 Negociere  colectivă 

(lapte, carne de vită, ulei d măsline, cereale, culturi arabile) 

 Contracte de furnizare 

 Măsuri colective temporare 

• Suport de cooperare (dezvoltare rurală) 



Managementul Riscului 

• Rezerve de Criză (400 millioane €/an) 

• Măsuri colective temporare(OCP) 

• Instrumente de gestionare a riscurilor (dezvoltare 
rurală) 

  Suport extins pentru asigurări și fondurile mutuale 

 Instrument nou de stabilizare a veniturilor 



Cunoştinţe  & inovare 

• Extinderea Sistemului de Consiliere Agricolă  

 Training, dezvoltarea afacerilor 

 Plăţi ecologice 

 Directive-cadru privind Apa și Pesticidele 

• Noua EIP AGRI - Parteneriatul European pentru 
Inovare Productivitate și Durabilitate a Agriculturii 

• Creşterea suportului pentru Transferului de cunoștințe 
și Inovare(dezvoltare rurală) 



Plăţi Directe 

 
Plăţi directe 

Scheme obligatorii 
Plata de bază 
Plata ecologică 
Tineri Fermieri 

Scheme opţionale 
Zone cu constrângeri naturale 
Sprijin cuplat  
Plata redistributivă  

Scheme alternative 
(opţionale) 

Mici Fermieri 

Înlocuiește toate 
celelalte plăți 



Plăţi Directe 

Scheme obligatorii pentru toate Statele Membre 

 

Tineri Fermieri 
fermieri cu vârsta sub 40 ani care aplică 

pentru prima dată 

Plata  ecologică 
•  menţinerea păşunilor permanente, 

•  concentrarea asupra zonelor ecologice 

• diversificarea recoltei 

Plăţi de Bază 
pentru toţi fermierii activi 



Plăţi Directe 

Plata de Bază 

• Precondiţie pentru toate celelalte scheme 

• Supusă pentru eco-condiţionalitate 

 Lista cerinţelor a fost simplificată 

 Directiva cadru privind Apele 

Directive privind Utilizarea Durabilă a Pesticidelor 



Plăţi Directe 

Plata Ecologică 

• Obligatoriu pentru toți agricultorii 

• trei practici agricole obligatorii: 

 Întreținerea pajiștilor permanente  

 Zone de interes ecologic 

 Diversificarea culturilor 

• Plafon: până la 30% din pachetul național 



Plati Directe 

Tineri Fermieri 

• Nou Plata Directă 

• Fermieri cu vârsta sub 40 ani care aplică pentru 
prima dată 

• Suport comun cu dezvoltarea rurală (ajutor la 
înființare) 



Plăţi Directe 

Scheme Opţionale pentru Statele Membre 

 



Plăţi Opţionale Directe 

Zone cu Constrângeri Naturale 

• Noua Plată Directă 

• Zone Montane (sau echivalente)    
 (care urmează să fie definită de fiecare Stat Membru) 

• Plafon: până la 5% din pachetul național 

• Compatibil cu sprijinul pentru dezvoltare rurală 



Scheme  Opţionale pentru Plăţi Directe 

Sprijin cuplat 

• Doar pentru culturile vulnerabile 

• Culturi  de importanţă economică, socială sau 
ecologică 

• Obiectiv: menținerea nivelurior actuale de 
producție 



Scheme  Opţionale pentru Plăţi Directe 

Plată Redistributivă  

• Sprijin specific pentru fermele mici și mijlocii 

• Pentru primele 30 hectare/ sau dimensiune 
medie națională 

• Maxim 65% din plată media națională  

• Plafon: 30% din pachetul național 

 



Organizarea Comună a Pieţelor 

 

 

• Noi clauze de protecţie  

• Măsuri de urgenţă 

• Rezerve de Criză:  400 mil.€/an  deduse din plățile 
directe-întoarse dacă sunt neutilizate 

 

Revizuire 
Mai receptivă & eficientă 

Intervenţia Publică 

Depozitarea privată 



Organizarea Comună a Pieţelor 

• Sfârşitul perioadelor de restricţii  

 

 

 

• Plantarea viţei de vie: autorizaţi (+ 1% anual) 

 

Cotele de lapte 
1 Aprilie 2015 

Drepturile de 
plantare a viţei de 

vie  
 31 Decembrie 2015 

Regimul cotei de zahăr  
30 Septembrie 2017 



Organizarea Comună a Pieţelor 

• Pachetul de lapte: negociere colectivă  contracte de 
furnizare a organizațiilor interprofesionale   măsuri 
colectivelor temporare  

 De acum posibil şi pentru: 

 Carne de vită 
 Ulei de măsline 
 Cereale  şi alte culturi arabile 

• Producător  & Organizaţii interprofesionale:  
    extinse la toate sectoarele 
 



Organizarea Comună a Pieţelor 

 

 
• Schema de fructe în școli :  

150 millioane €/an 

• Schema lapte în școli, de asemenea, 
extinsă 

 



Dezvoltare Rurală  

• “Ecologizarea”: Minim 30% din bugetul dezvoltării 
rurale pentru măsuri de  ‘agro-mediu-clima’  şi alte 
măsuri 

• Minim 5% bugetul dezvoltării rurale pentru LEADER.   
Complementaritatea cu alte Fonduri Structurale Europene 

• Posibilitatea transferului de buget între  pilonii 1 și 2 



Transferul de 
cunoştinţe  & inovare 

Competitivitate  

Gestionarea durabilă a 
pădurilor 

Restaurarea, conservarea 
și consolidarea 
ecosistemelor 

Dezvoltarea economică în 
zonele rurale 

Utilizarea eficientă a 
resurselor  

Economie cu emisii scăzute 
de carbon 

Organizarea lanțului 
alimentar 

Dezvoltare Rurală  

6 priorităţi 

 



Dezvoltare Rurală  

• Inovare & transfer de cunoştinţe  

 Servicii de Consiliere agricolă 

 Parteneriat European de Inovaţie pentru   
Productivitate Agricolă şi Durabilitate 

 Măsură de transfer de cunoștințe 

• Tineri fermieri, Ferme mici 
 Ajutor la înființare 

 Investiţi 

 



Dezvoltare Rurală  

• Organizarea lanțului alimentar  
 Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători 
 Cooperare  

• Instrumente de Administrare a Riscurilor 
 Granturi pentru asigurări, fonduri mutuale 
 Instrument de stabilizare a veniturilor 

• Calitate și competitivitate 
 Participarea la sistemele de calitate 
 Investiții, formare, promovare, inovație ... 

 



Lista de instrumente este lungă. 

Depinde de actorii din mediul rural montan să facă aşa 
încât să beneficieze de aceste oportunităţi! 

 

 


