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REZUMAT  
 
Importanța agriculturii pentru rețeaua Natura 2000 

Agricultura este un susținător important al biodiversității datorită secolelor de tradiții 
agricole diverse care au dus la dezvoltarea unui mozaic complex de habitate semi-naturale. 
Acestea, la rândul lor, au atras o amplă diversitate de specii de faună și floră. 

Statele membre UE au adoptat două texte legislative comunitare cheie - directivele privind 
habitatele1 și păsările2 - pentru a conserva cele mai valoroase specii și habitate din Europa 
pe tot teritoriul lor natural din cadrul UE. Un element central al acestor directive privind 
natura este crearea unei rețele europene Natura 2000 a siturilor care trebuie administrate și 
protejate pentru a asigura conservarea habitatelor și a speciilor de interes comunitar. Dar 
siturile Natura 2000 nu sunt arii strict protejate de unde sunt excluse sistematic toate 
activitățile. Abordarea adoptată este una diferită, care recunoaște întru totul faptul că 
oamenii sunt parte integrantă din natură și că cele două trebuie să conlucreze în 
parteneriat.  

Multe dintre habitatele și speciile protejate de directivele privind păsările și habitatele 
depind de sau sunt ocazional asociate cu practicile agricole3. În prezent, supraviețuirea 
continuă a acestor habitate și specii depinde de sistemele și practicile agricole extensive 
adaptate la nivel local. Dar în ultimii 50 de ani, efectele combinate ale intensificării 
agriculturii și abandonării terenurilor au dus la declinul dramatic al biodiversității terenurilor 
agricole.  

Importanța agricultorilor pentru rețeaua Natura 2000 se reflectă în faptul că terenul agricol 
reprezintă circa 40% din suprafața totală inclusă în Natura 2000. O biodiversitate bogată 
coincide adesea cu o producție agricolă scăzută, de aceea majoritatea terenurilor agricole 
din rețeaua Natura 2000 sunt amplasate în zonele agricole marginale. Câteva exemple tipice 
sunt pajiștile și pășunile alpine, câmpiile stepice, pajiștile deschise și pajiștile umede.  

Majoritatea sistemelor agricole de intensitate scăzută incluse în rețeaua Natura 2000 s-au 
dezvoltat în timp, structurile și practicile agricole fiind, de obicei, puternic adaptate la 
condițiile locale (Oppermann et al, 2012). În general, acestea includ:  

• sisteme de producție animalieră în care suprafețele furajere sunt alcătuite mai ales din 
vegetație seminaturală, inclusiv pășuni, pajiști și tufărișuri;  

• sisteme arabile de intensitate redusă (de exemplu pe soluri nefertile, în zone uscate, 
sărate sau îmbibate cu apă sau în locații izolate), adesea prin rotație cu vegetație semi-
naturală de pârloagă;  

• culturi permanente de intensitate scăzută, cum ar fi livezi bătrâne administrate prin 
metode tradiționale și plantații de măslini și  

• sisteme agricole mixte cu culturi arabile și/sau permanente și animale. Aceste sisteme 
agricole includ și terenuri agricole cu un mozaic de forme de agricultură de intensitate 

                                                      
1 Directiva Consiliului 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică. Versiunea 
consolidată 1. 1. 2007. http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm 
2 Directiva Consiliului 2009/147/CE  privind conservarea păsărilor sălbatice, versiunea codificată a directivei 79/409/CEE. 
Disponibilă la http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:RO:PDF  
3 255 specii și 57 habitate de interes comunitar sunt strâns asociate cu agricultura. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:RO:NOT
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:RO:PDF
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scăzută și caracteristici peisagistice valoroase, care pot susține o biodiversitate bogată în 
specii.  

Câteva specii Natura 2000 se găsesc și pe terenurile agricole folosite intensiv. Printre ele se 
numără unele efective de gâște și lebede de importanță internațională care își petrec iernile 
în aceste zone, hrănindu-se pe pajiști și culturi cerealiere exploatate intensiv.  

Există o suprapunere semnificativă între zonele agricole cu înaltă valoare naturală și rețeaua 
Natura 2000, deoarece zonele exploatate ce găzduiesc habitate și specii de interes 
comunitar sunt identificate ca terenuri agricole HNV. 

În unele dintre aceste zone, sistemele și practicile agricole existente sunt deja compatibile 
cu conservarea speciilor și a habitatelor pentru care aria a fost inclusă în rețeaua Natura 
2000, iar accentul se va pune pe găsirea unor mijloace de susținere a acestor practici 
agricole și de recunoaștere a meritelor agricultorilor implicați. În altele, e posibil ca practicile 
agricole tradiționale să fi fost abandonate sau transformate în altă formă de agricultură, mai 
puțin compatibilă cu natura, caz în care va fi necesar să se găsească mijloace de a introduce 
sisteme agricole compatibile sau să se adapteze practicile existente, astfel încât acestea să 
poată contribui din nou la conservarea habitatelor și a speciilor de interes comunitar pentru 
care a fost desemnat situl.  

În acest scop, este necesar un parteneriat solid între agricultorii vizați, autoritățile publice 
responsabile de politicile agricole și de protecție a naturii și societatea civilă în general. 
Scopul acestui ghid este acela de a ilustra cum ar putea funcționa eficient un asemenea 
parteneriat, în beneficiul tuturor. Ghidul oferă o imagine de ansamblu asupra principalelor 
aspecte ce trebuie avute în vedere în ceea ce privește relația dintre agricultură și Natura 
2000 și oferă o serie de idei practice, exemple și recomandări privind gestionarea terenurilor 
în siturile Natura 2000 pe baza experiențelor de bune practici de pe tot teritoriul UE. 

Principalele forțe de acțiune și de presiune asupra terenurilor agricole Natura 2000 

Managementul extensiv al creșterii animalelor a devenit neprofitabil în multe regiuni 
agricole, ceea ce a dus fie la abandon, fie la intensificarea activității, în absența unui sprijin 
financiar (Beaufoy and Marsden, 2010). 

Abandonarea practicilor agricole tradiționale extensive reprezintă cea mai mare presiune 
asupra habitatelor și speciilor cheie de interes comunitar din zonele agricole. Abandonul 
agricol este determinat de factori complecși, care subminează viabilitatea agriculturii în 
contextul socio-economic prezent de utilizare a terenului în fiecare zonă (Keenleyside and 
Tucker, 2010). În aceste zone, agricultura este supusă presiunii rezultate dintr-o combinație 
de factori sociali, economici, politici și de mediu, de exemplu: scăderea prețurilor la carne, 
constrângerile de forță de muncă și timp, accesul limitat la piețe, îmbătrânirea populației 
rurale, eroziunea solului și constrângerile legate de productivitate și de mecanizare impuse 
de factori geografici, cum ar fi pantele abrupte sau fertilitatea redusă a solului (IEEP and 
Veenecology, 2005; Keenleyside & Tucker, 2010). Prin proiecție, s-a identificat că zonele cele 
mai afectate de riscul de abandon sunt cele de munte și de deal (Keenleyside & Tucker, 
2010). 

Pe de altă parte, a doua cea mai importantă presiune exercitată asupra habitatelor agricole 
și a speciilor cheie o reprezintă intensificarea activităților. În ultimii o sută de ani și îndeosebi 
începând cu anii 1950, motoarele dezvoltării economice (cum ar fi extinderea piețelor de 
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bunuri și creșterea prețurilor, progresele tehnologice și măsurile de piață și sprijinul acordat 
prin PAC) au condus la îmbunătățiri semnificative în sectorul agricol și la intensificarea 
producției. Acest lucru a cauzat transformări majore în habitatele agricole, de exemplu s-au 
pierdut multe elemente naturale și semi-naturale rămase, ceea ce a avut drept rezultat 
sisteme agricole puternic modificate și simplificate. Numeroase habitate sunt afectate de o 
combinație de abandon în unele zone și intensificare în altele. 

Sprijinirea sistemului agricol 

Numărul sistemelor agricole Natura 2000 amenințate este ridicat. Agricultorii care asigură 
managementul esențial pentru habitatele și speciile cheie lucrează adesea în condiții dificile, 
folosind sisteme ce necesită o forță de muncă importantă, pe terenuri marginale. Ei sunt 
extrem de vulnerabili la presiunile economice al căror scop este acela de a-i determina să își 
abandoneze sistemele tradiționale de exploatare agricolă și, în unele cazuri, să sisteze cu 
totul producția.  

Prin urmare, este importantă realizarea unui pachet de sprijin pentru agricultorii Natura 
2000 care să asigure mai întâi viabilitatea economică a sistemului agricol extensiv de care 
depinde managementul benefic și apoi practicile de management specifice necesare pentru 
conservarea habitatelor și a speciilor cheie. 

Prima prioritate este abordarea amenințărilor cheie de abandon și intensificare, asigurând 
agricultorilor posibilitatea de a continua (sau relua) activitățile agricole și supraviețuirea 
sistemului agricol extensiv. Obiectivul general este acela de a oferi asigurarea că sistemul 
agricol este viabil din punct de vedere economic, iar sprijinul concentrat pe construirea 
capacității infrastructurii agricole (și a agricultorului) și pe îmbunătățirea venitului obținut 
din piață poate ajuta la atingerea acestui obiectiv.  

Odată creat sprijinul de bază pentru sistemul agricol, pachetul va fi completat cu sprijinul 
pentru practicile specifice de management al habitatelor și speciilor Natura 2000. Acest 
pachet integrat de sprijin se poate dezvolta folosind o serie de măsuri din ambii piloni ai 
PAC, după cum se explică în continuare, iar realizarea și aplicarea sa poate fi susținută prin 
servicii de informare și consiliere care se pot asigura în cadrul ambilor piloni ai PAC. Se pot 
folosi și alte instrumente comunitare cum ar fi LIFE, FEDR și alte fonduri private și publice 
disponibile. 

Cerințele de management pentru Natura 2000 

Conform directivelor privind păsările și habitatele, statele membre au răspunderea clară de 
a se asigura că toate habitatele și speciile de interes comunitar sunt menținute sau readuse 
la o stare favorabilă de conservare. Siturile Natura 2000 joacă un rol cheie în atingerea 
acestui obiectiv general deoarece ele găzduiesc cele mai importante nuclee de situri pentru 
aceste specii și habitate. Prin urmare, fiecare sit trebuie gestionat într-o manieră care să îi 
asigure contribuția cât mai eficientă la susținerea speciilor și habitatelor pentru care a fost 
desemnat să atingă o stare favorabilă de conservare în cadrul UE.  

Odată o arie inclusă în rețeaua Natura 2000, statele membre trebuie să pună în aplicare, în 
fiecare arie, măsurile de conservare necesare ce corespund nevoilor ecologice ale tipurilor 
de habitate și speciilor de interes comunitar protejate prezente, conform directivei privind 
habitatele [art. 6 (1))]; de asemenea, ele trebuie să împiedice orice activități dăunătoare ce 
ar putea perturba grav respectivele specii și habitate [art. 6 (2)] și să protejeze aria de noi 
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planuri și proiecte potențial dăunătoare ce ar putea avea un efect semnificativ asupra unui 
sit [art. 6 (3) și 6 (4)]. 

Statele membre fac eforturi semnificative să asigure managementul corespunzător al 
tuturor siturilor desemnate, deși situația variază semnificativ de la o țară la alta, unele având 
planuri de management aprobate sau măsuri de conservare instaurate pentru toate siturile 
Natura 2000, iar altele acoperind doar un procent din ele. 

Pentru a avea siguranța că fiecare sit Natura 2000 contribuie integral la atingerea 
obiectivului general de stare de conservare favorabilă, este important să se stabilească 
obiective clare de conservare pentru fiecare sit în parte. Acestea ar trebui să stabilească: 
starea dorită, în locația respectivă, pentru fiecare specie și tip de habitat pentru care a fost 
desemnat situl.  

Odată stabilite obiectivele de conservare, trebuie identificate măsurile de conservare 
necesare pentru îndeplinirea acestor obiective și ținte și negociate cu toți cei implicați, 
pentru ca aplicarea lor să fie eficientă. Acestea trebuie să corespundă cerințelor ecologice 
ale habitatelor și speciilor pentru care s-a desemnat situl. 

Este necesar un dialog cu toți factorii interesați pentru a avea asigurarea că managementul 
terenurilor agricole în siturile Natura 2000 poate contribui la conservarea habitatelor și a 
speciilor agricole. Este posibil ca agricultorii să aibă o înțelegere foarte bună a activităților 
anterioare de management agricol care au dus la reușite sau eșecuri în privința conservării.  

Măsurile de conservare pot cuprinde atât măsuri specifice pentru sit (de exemplu, acțiuni de 
management și/sau restricții de management), cât și măsuri orizontale care se aplică mai 
multor situri Natura 2000 pe o suprafață mai mare (de exemplu, măsuri de reducere a 
poluării cu nitrați sau de regularizare a vânatului sau a folosirii resurselor). Câteva 
instrumente corespunzătoare de punere în aplicare a acestor măsuri de conservare ar putea 
fi planurile de management concepute special pentru situri sau integrate în alte planuri de 
dezvoltare și/sau măsuri legale, administrative sau contractuale adecvate.  

Acordurile de agromediu cu agricultorii din cadrul regulamentului pentru dezvoltare rurală 
sunt un exemplu de măsură contractuală voluntară al cărui scop este menținerea unei stări 
de conservare a anumitor tipuri de habitate (de exemplu, pajiști, pășuni) și specii. 
Complexitatea măsurilor de conservare necesare poate necesita, de asemenea, alte tipuri 
de contracte și acorduri și alte tipuri de măsuri specifice inclusiv managementul voluntar al 
conservării care nu presupune plăți sau stimulente. 

Măsurile orizontale pot fi potrivite pentru anumite tipuri de habitate/specii dintr-o întreagă 
regiune sau țară sau pentru a răspunde unor presiuni difuze, cum ar fi eutrofizarea din cauza 
infiltrării de elemente nutritive din agricultură. În unele cazuri, pot fi utile câteva cerințe 
simple ce se pot aplica în tot arealul agricol. Măsurile pot necesita și inacțiune (management 
pasiv). Mai mult, nu este obligatoriu ca aceste măsuri să fie noi, deoarece și măsurile 
existente pot contribui la atingerea obiectivelor de conservare.  

Pe de altă parte, în anumite zone pot fi necesare abordări locale mai specifice, inclusiv 
măsuri puternic personalizate și clar direcționate, care se potrivesc cel mai bine nevoilor 
specifice de management ale unei anumite specii sau habitat dintr-o anumită locație. Este 
deosebit de important să se înțeleagă ciclul de viață și cerințele ecologice ale speciilor la 
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momentul elaborării măsurilor de management pentru o anumită specie. Condițiile locale 
pot introduce anumite variabile în nevoile specifice ale habitatelor și speciilor. 
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Practici agricole ce pot contribui la menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare a 
unor habitate și specii agricole cheie 

Managementul agricol la intensitate redusă este necesar pentru continuarea existenței și 
conservarea unor habitate și specii cheie asociate cu practicile agricole în siturile Natura 
2000. Este posibil ca, înainte de reintroducerea unui management corespunzător pe termen 
lung, să fie necesare acțiuni de restaurare. 

Aceste măsuri de management vor fi puse în practică cel mai adesea de agricultori și 
acestora trebuie să li se asigure sprijinul corespunzător. Unii agricultori adoptă deja măsuri 
pozitive de management și este important să le recunoaștem și să le sprijinim rolul în 
conservarea și gestionarea acestor habitate. Alții vor avea nevoie de sprijin pentru a 
reinstaura managementul pe terenurile abandonate sau pentru a nu intensifica activitățile 
agricole.  

Majoritatea habitatelor agricole analizate în acest ghid sunt gestionate prin pășunat, ceea 
ce necesită definirea unor efective de animale corespunzătoare, a caracterului sezonier și a 
calendarului, folosirea unor specii potrivite sau a unei combinații de rumegătoare, când este 
cazul și, în unele cazuri, o formă de pășunat prin rotație. Pentru multe habitate, mai ales din 
zonele alpine, păstoritul este o măsură importantă de management cu o îndelungată 
tradiție culturală ce trebuie menținută și susținută. 

Cositul și tăierea ierbii sunt și ele activități agricole importante pentru pășunile semi-
naturale (pajiști), care necesită un calendar și o frecvență corespunzătoare, folosirea 
echipamentului și a utilajelor potrivite și îndepărtarea sau nu a fânului cosit, în funcție de 
tipul de habitat. În anumite habitate, pășunatul se folosește în combinație cu cositul. 

În ceea ce privește managementul ariilor potrivite pentru specii agricole cheie, este 
important să existe asigurarea că toate cerințele de habitat privind hrănirea, reproducerea și 
adăpostirea sunt asigurate în toate anotimpurile și în toată aria de răspândire a speciilor, 
lucru ce poate necesita existența unui mozaic de petice de habitate diferite. Aceste petice 
de habitate trebuie să fie suficient de mari pentru menținerea de populații viabile sau 
suficient de conectate pentru susținerea metapopulațiilor. Habitatele agricole cum sunt 
gardurile vii, zidurile de piatră, iazurile și terasele sunt habitate cheie pentru speciile 
asociate cu agricultura extensivă și ar trebui menținute sau restaurate.  

În zonele unde habitatele agricole au fost abandonate sau sunt deteriorate din cauza 
presiunilor exercitate de agricultura intensivă, pot fi necesare măsuri de restaurare pentru a 
atinge o stare favorabilă de conservare a habitatelor și a speciilor cheie Natura 2000. Printre 
acțiunile de restaurare se pot număra: inversarea îmbunătățirii calității solului și 
reintroducerea vegetației, reînsămânțarea în scopul restaurării diversității speciilor de 
plante, controlul arbuștilor, controlul buruienilor invazive și al speciilor alogene, restaurarea 
managementului hidrologic (de exemplu, inversarea drenării, restaurarea nivelurilor și 
regimurilor apelor subterane și regularizarea inundațiilor și a râurilor). 

Managementul eficient al habitatelor agricole trebuie, totodată, să aibă în vedere unele 
aspecte esențiale. Scara la care se pun în practică măsurile de conservare le va influența 
eficiența. Ele trebuie să acopere o zonă suficient de mare pentru a menține sau a restaura 
zonele viabile din punct de vedere ecologic cu habitat corespunzător sau pentru a menține 
efective de specii viabile minime. Structura complexă a anumitor habitate cheie stă la baza 
bogăției în specii a acestora. Pentru a menține diversitatea și eterogeneitatea habitatelor, 
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tipul și intensitatea managementului trebuie să varieze și trebuie menținute habitate 
marginale.  

Managementul terenurilor agricole trebuie adaptat la nivel local. Pentru a fi eficiente, 
măsurile agricole trebuie să fie personalizate și bine direcționate. Regimul optim poate varia 
considerabil între sub-tipurile de habitat de la un sit la altul, în funcție de factori cum sunt: 
solul, vegetația, altitudinea, clima și istoricul managementului. Totodată, este important să 
fie avut în vedere un istoric al managementului specific sitului, deoarece adeseori habitatele 
se vor fi adaptat și vor fi depinzând de continuarea regimurilor tradiționale. Planificarea 
managementului trebuie să facă uz atât de cunoștințe specializate în domeniul conservării, 
cât și de cunoștințe locale de agricultură. 

Pot fi necesare compromisuri de conservare, deoarece speciile diferite răspund în mod 
diferit la acțiunile de management. Strategiile corespunzătoare de management trebuie fie 
să maximizeze beneficiile pentru toate speciile, fie să favorizeze speciile sensibile sau 
prioritare, astfel cum sunt definite de obiectivele de conservare.  

Finanțarea europeană pentru managementul terenurilor agricole Natura 2000  

Oportunitățile de finanțare pentru Natura 2000 au fost incluse în fiecare dintre fondurile UE 
relevante pentru perioada de finanțare 2014-2020. Politica Agricolă Comună, în special, a 
fost și va continua să fie o sursă importantă de finanțare.  

Pentru a asigura o mai bună utilizare a oportunităților de administrare a siturilor Natura 
2000 disponibile în cadrul fondurilor europene, Comisia a îndemnat statele membre să 
realizeze cadre de acțiune prioritară pentru finanțarea rețelei Natura 2000, care să identifice 
prioritățile strategice și măsurile ce trebuie îndeplinite pentru perioada 2014-2020, precum 
și instrumentele financiare ce se pot folosi pentru a pune în aplicare respectivele măsuri. 

De asemenea, Comisia și-a declarat intenția de a promova folosirea unor abordări 
inovatoare și a unor instrumente de piață, inclusiv finanțarea privată, pentru a sprijini 
managementul rețelei Natura 2000, deși recunoaște că aceste surse reprezintă, cel mai 
probabil, doar o mică parte din finanțarea totală a rețelei Natura 2000 în viitorul mai 
apropiat. Pentru a asigura beneficiile de conservare ale rețelei, va fi necesară în continuare 
finanțare publică principală din partea UE și a statelor membre. 

Reforma PAC, sursă cheie de finanțare pentru terenurile agricole Natura 2000 după 2014 

PAC reprezintă una dintre cele mai importante surse potențiale de finanțare europeană 
pentru managementul terenurilor agricole din siturile Natura 2000. Cei doi piloni ai PAC 
diferă în ceea ce privește finanțarea, funcționarea și structura, deși obiectivele lor sunt 
comune. Pilonul I oferă plăți directe agricultorilor (și totodată finanțează alte măsuri, cum ar 
fi intervențiile pe piață și restituirile la export). Pilonul II oferă o gamă variată de măsuri 
pentru sprijinirea agricultorilor și a altor administratori de terenuri și comunități rurale, 
aplicate prin programe multianuale de dezvoltare rurală elaborate de administrațiile 
naționale sau regionale. 

Noua legislație introduce schimbări semnificative relevante pentru sprijinirea agriculturii în 
ariile Natura 2000 prin ambii piloni ai PAC. Cele patru regulamente europene principale din 
cadrul PAC s-au publicat în decembrie 2013, dar normele detaliate de aplicare, ce urmează 
să fie publicate în decursul anului 2014, nu sunt acoperite aici. 
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Pilonul I se concentrează în continuare pe a furniza agricultorilor sprijin decuplat pentru 
venit, dar structura și gama de plăți s-au schimbat considerabil. Din 2015, vor exista câteva 
plăți obligatorii: o nouă schemă de plată de bază (sau continuarea schemei de plată unică pe 
suprafață), o plată pentru înverzire și o plată suplimentară pentru tinerii agricultori. Statele 
membre pot alege să ofere două componente suplimentare la plățile directe agricultorilor 
din zonele ce se confruntă cu constrângeri naturale și plăți cuplate pentru tipurile de 
agricultură importante din punct de vedere ecologic, economic sau social și care se 
confruntă cu dificultăți. Ca alternativă la toate aceste plăți, se poate crea o schemă de plăți 
directe mult mai simplă, special pentru micii agricultori.  
 

„Plata pentru înverzire” acordată pentru practicile agricole benefice schimbărilor climatice și 
mediului înconjurător cuprinde trei măsuri pe care trebuie să le îndeplinească majoritatea 
agricultorilor ce au dreptul la plățile directe prin pilonul I: întreținerea pajiștilor permanente 
și (cu privire la terenul arabil): diversificarea culturilor și zonele de interes ecologic (cel puțin 
5% din terenul arabil eligibil pentru plăți directe să fie administrat în scopuri ecologice, de 
exemplu, ca element de peisaj, pârloagă, terase și zone tampon). Agricultorii din ariile 
Natura 2000 vor trebui să aplice doar acele practici de ecologizare care sunt compatibile cu 
obiectivele rețelei Natura 2000. Agricultorii care cultivă produse ecologice vor primi plata 
automat, fără nicio obligație specifică de a respecta practicile de ecologizare, iar beneficiarii 
schemei pentru micii agricultori sunt scutiți de aceste obligații. 
 

Pentru a proteja pajiștile permanente din cadrul ariilor Natura 2000, statele membre trebuie 
să desemneze pajiștile sensibile din punct de vedere ecologic care necesită protecție 
(inclusiv cele din turbării și zone umede). Pentru agricultorii din aceste zone, cerința de 
„înverzire” se referă la a nu converti sau ara pajiștea. Statele membre pot alege să aplice 
denumiri și măsuri similare de protecție altor pajiști importante din perspectivă ecologică 
din afara ariilor Natura 2000. Cerința, la un nivel mai general, este aceea de a se asigura că 
procentul de pajiște permanentă din totalul zonei agricole (comparativ cu un an de referință 
anterior specific) nu scade cu mai mult de 5%. Statele membre pot alege să aplice această 
cerință la nivel național sau regional. Totodată, ele pot stipula această obligație la nivelul 
exploatațiilor individuale. 

În cadrul pilonului II, există o gamă largă de măsuri ce se pot folosi pentru a sprijini 
terenurile agricole Natura 2000 la nivelul managementului terenurilor, al planificării 
conservării, al transferului de cunoștințe și al consilierii. Una dintre noile zone de interes ale 
FEADR este „restaurarea și conservarea biodiversității, inclusiv în ariile Natura 2000 și pe 
terenurile cu înaltă valoare naturală și a stării peisajelor europene.” Modificările relevante 
față de FEADR anterior includ: confirmarea extinderii domeniului de aplicare a măsurilor de 
agromediu prin schimbarea numelui în „agromediu și climă”; recunoașterea beneficiilor 
ecologice și climatice ale colaborării, în special, dar nu numai, la nivelul peisajului, prin 
posibilitatea de a acorda costuri de tranzacții mai mari în cazul contractelor ce implică mai 
mulți manageri ai terenului; norme flexibile în ceea ce privește durata contractelor după 
perioada inițială de aplicare a angajamentelor; și extinderea domeniului de aplicare a 
măsurilor compensatorii Natura 2000 pentru a acoperi și terenurile agricole și/sau terenurile 
forestiere din alte zone de protecție a naturii cu restricții de mediu ce contribuie la 
ameliorarea conectivității habitatelor (art. 10 din directiva privind habitatele). 

Mai mult, statele membre pot crea sub-programe tematice în cadrul propriilor PDR-uri în 
care să arate cum vor folosi măsurile disponibile pentru a contribui la prioritățile trasate în 
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noul regulament și a aborda nevoile specifice propriului context național sau regional. 
Regulamentul identifică nevoile tinerilor agricultori, micile exploatații, zonele de munte, 
lanțurile scurte de producție, adaptarea la și atenuarea schimbărilor climatice și 
biodiversitatea ca teme ale sub-programelor tematice și permite statelor membre să 
crească rata maximă de sprijin pentru operațiunile efectuate în cadrul acestor sub-
programe.  

Cei doi piloni ai PAC folosesc instrumente diferite, dar este important ca la nivelul 
exploatației agricole să se folosească potențialele sinergii dintre ele pentru a sprijini atât 
sistemele agricole Natura 2000, cât și practicile de management. Este important să se țină 
seama de condițiile locale și să se analizeze care măsuri sunt cel mai bine adaptate pentru a 
sprijini obiectivele de conservare din fiecare arie.  
La fel de important este să se combine diferite măsuri pentru a asigura un sprijin eficient 
sistemelor agricole extensive și cu înaltă valoare naturală. Plățile din pilonul I sunt adesea 
necesare în completarea plăților de management de agromediu din pilonul II, dacă se 
dorește continuarea agriculturii în zone cu habitate semi-naturale exploatate extensiv 
(Oñate et al, 2007; Poláková et al, 2011). 

Tot terenul agricol din cadrul rețelei Natura 2000 trebuie avut în vedere ca eligibil pentru 
plățile PAC din cadrul pilonilor I și II. În câteva state membre există suprafețe mari din 
habitatele agricole Natura 2000 care, în perioada PAC 2007-2013, au fost considerate 
neeligibile pentru plăți directe în cadrul pilonului I. Aceasta este răspunderea statelor 
membre și problemele de eligibilitate sunt adesea legate de caracteristici tipice ale terenului 
agricol din cadrul rețelei Natura 2000 ce reprezintă o parte esențială din valoarea 
biodiversității lor, dar nu se potrivesc cu deciziile de punere în aplicare ale statului membru 
sau cu flexibilitatea oferită de normele comunitare de eligibilitate. Aici intră prezența 
copacilor, a mărăcinișurilor pe pășuni, dimensiunea exploatației sau a parcelei, regimul 
funciar, cadastre depășite și dificultăți cu standardele GAEC desemnate de statele membre 
pentru sistemele agricole mai intensive. 

Sprijinul PAC în asigurarea viabilității economice a sistemelor agricole extensive din 
rețeaua Natura 2000 

Primul pas critic pentru a asigura continuitatea agriculturii în ariile Natura 2000 este 
analizarea cu atenție a posibilităților oferite în ceea ce privește cerințele de eligibilitate 
pentru plățile din pilonul I, ținând seama de caracteristicile speciale ale sistemelor agricole 
Natura 2000. Odată asigurată eligibilitatea terenului și a agricultorului, se pot utiliza mai 
multe plăți din ambii piloni ai PAC, adesea combinat, pentru a asigura viabilitatea economică 
a acestor exploatații, inclusiv: 

• Schema de plată de bază, schema de plată unică pe suprafață (pilonul I), 
• Plata pentru înverzire (pilonul I), 
• Plăți pentru zone ce se confruntă cu constrângeri naturale (pilonul I și pilonul II), 
• Sprijin cuplat facultativ (pilonul I), 
• Sau, ca alternativă la toate plățile directe din cadrul pilonului I, schema pentru micii 

agricultori (pilonul I). 

Sprijinul PAC pentru construirea capacității exploatației agricole Natura 2000 
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Viabilitatea economică și ecologică pe termen lung a sistemelor agricole din cadrul rețelei 
Natura 2000 depinde de construirea capacității administrative și ecologice a agricultorului și 
a capacității economice a exploatației agricole. Sprijinul public pentru construirea capacității 
se acordă prin ambii piloni ai PAC, dar este esențial ca acest sprijin să fie adaptat la nevoile 
specifice ale agricultorilor și ale sistemelor agricole din rețeaua Natura 2000 în ceea ce 
privește respectarea obiectivelor ecologice. Diversele forme de sprijin pentru construirea 
capacității includ: 

• servicii de consiliere agricolă (pilonii I și II), 
• transfer de cunoștințe și informații și conștientizarea aspectelor de mediu în rândul 

agricultorilor din rețeaua Natura 2000 (pilonul II), 
• investiții în active fizice (pilonul II), 
• dezvoltarea exploatației agricole și a afacerii (pilonul II), 
• sprijin pentru venit și alte plăți pentru tinerii agricultori (pilonul I și pilonul II). 

Consilierea, sprijinirea și instruirea agricultorilor este esențială pentru supraviețuirea 
sistemelor agricole Natura 2000 și pentru succesul managementului habitatelor și al 
speciilor cheie. Există încă o nevoie substanțială neacoperită de consiliere și sprijin a 
agricultorilor din UE - în 2008 doar circa 5% din agricultorii ce au primit plăți directe au 
beneficiat de consiliere individuală (European Commission, 2010a). Domeniul de aplicare și 
cerințele propuse pentru sistemul de consiliere agricolă din 2014 oferă statelor membre 
ocazia de a oferi servicii de consiliere foarte specifice adaptate la nevoile economice și 
ecologice ale agricultorilor Natura 2000. 

PAC și alte tipuri de sprijin pentru a adăuga valoare produselor provenite din exploatațiile 
agricole Natura 2000 

Numeroși agricultori din rețeaua Natura 2000 și pășunile HNV se confruntă cu provocări în 
ceea ce privește vânzarea directă a produselor, deoarece ei sunt adesea mici producători în 
zone izolate unde există puțini clienți care pot plăti prețuri ridicate. Pe de altă parte, unii 
sunt foarte bine poziționați pentru a profita de comercializarea directă către servicii 
eco-turistice și turistice, cum sunt hotelurile și restaurantele. În unele regiuni, agricultorii 
Natura 2000 și-au dezvoltat cu succes rețele de comercializare directă către supermarketuri. 
Măsurile de sprijin pentru agricultorii care vor să adauge valoare produselor lor cuprind: 

• înființarea de grupuri de producători (pilonul II), 
• scheme de calitate pentru produsele agricole (pilonul II), 
• etichetare și denumire de origine protejată. 

Sprijinul PAC pentru managementul habitatelor și a speciilor din terenurile agricole Natura 
2000 

Managementul terenurilor agricole Natura 2000 ce răspunde nevoilor speciale ale 
habitatelor și speciilor cheie se poate realiza folosind o serie de măsuri de sprijin din pilonul 
II care cuprind: 

• pregătirea și actualizarea planurilor de management Natura 2000, 
• plăți pentru măsuri de agromediu și climă, 
• investiții neproductive asociate cu agromediu și Natura 2000, 
• plăți compensatorii Natura 2000, 
• plăți pentru bunăstarea animalelor, 
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• prevenirea deteriorării pădurilor ca urmare a incendiilor de pădure și restaurarea 
potențialului de producție agricolă. 

Măsurile de agromediu au o importanță deosebită pentru Natura 2000. În cadrul 
programelor de dezvoltare rurală 2007-2013, mai multe state membre au creat deja cu 
succes scheme de agromediu adaptate special la managementul siturilor Natura 2000 sau al 
terenurilor agricole cu înaltă valoare naturală (HNV) cu habitate și specii Natura 2000. Noul 
pilon II ar trebui să permită statelor membre și regiunilor acestora să dezvolte în continuare 
scheme similare de agromediu și climă care se potrivesc cel mai bine propriilor arii Natura 
2000 cu terenuri agricole.  

Plățile PAC pentru proiecte de cooperare și parteneriate locale  

Parteneriatele locale joacă un rol esențial în punerea în practică a managementului de 
conservare în cadrul rețelei Natura 2000 la fața locului. FEADR conține mai multe posibilități 
de finanțare a grupurilor de acțiune ale agricultorilor sau a parteneriatelor dintre grupurile 
de agricultori și alte organizații locale, de exemplu autorități locale sau ONG-uri, inclusiv 
abordarea Leader, grupuri de producători și proiecte de cooperare. Această serie de măsuri 
de sprijin din pilonul II include: 

• proiecte de cooperare pentru a promova lanțurile scurte de aprovizionare și piețele 
locale și a facilita abordarea colectivă a proiectelor și a practicilor de mediu, de la 
nivel local la nivel transnațional, 

• parteneriate locale - abordarea Leader. 

Alte fonduri UE pentru Natura 2000 

LIFE este principalul instrument comunitar de finanțare dedicat promovării mediului 
înconjurător din cadrul UE. Deși bugetul său este mic comparativ cu alte instrumente 
financiare comunitare, LIFE are o importanță strategică pentru Natura 2000, deoarece 
finanțează măsuri de conservare foarte specifice, clar direcționate, mai dificil de finanțat din 
alte surse comunitare, cum ar fi monitorizare și anchete, definirea și stabilirea tehnicilor de 
management și managementul riscurilor la care sunt supuse siturile Natura 2000 (Gantioler 
et al, 2010; Kettunen et al, 2011).  

Fondurile LIFE sunt importante mai ales pentru siturile unde s-a abandonat managementul 
agricol, iar  planurile de management Natura 2000 nu au progresat suficient de mult pentru 
a permite solicitarea de fonduri din alte surse. (Kettunen et al, 2011). Există multe proiecte 
de restaurare Natura 2000 care au îmbinat cu succes fondurile LIFE cu dezvoltarea de 
fonduri de agromediu pentru a-și asigura sprijin financiar pe termen lung (WWF and IEEP, 
2009).  

Noile proiecte integrate LIFE incluse în regulamentul fondului LIFE pentru 2014-20204 s-ar 
putea dovedi și ele relevante pentru conservarea habitatelor Natura 2000 prin 
îmbunătățirea integrării aspectelor de mediu în alte politici UE și punerea accentului pe 
aplicarea planurilor și a strategiilor la o scară teritorială mai amplă (de exemplu, regională, 
multi-regională, națională). Proiectele integrate ar trebui totodată să contribuie la 

                                                      
4 Regulamentul (CE) nr. 1293/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind 
instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
614/2007. OJ L 347/185-208 
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mobilizarea altor surse de finanțare pentru atingerea obiectivelor de conservare și punerea 
în aplicare a măsurilor necesare în siturile Natura 2000. 

Fondurile structurale europene pot oferi finanțare suficientă pentru acțiunile de restaurare, 
conservare, management și monitorizare a rețelei Natura 2000 (European Commission, 
2011). Fondurile se pot folosi, de asemenea, pentru susținerea eco-turismului și pentru 
acțiuni de conștientizare și comunicare, formare și educare în ariile Natura 2000. Fondul 
European de Dezvoltare Regională (FEDR) permite alocarea de fonduri pentru 
biodiversitate, mai ales cu scopul de a conserva și proteja mediul înconjurător și de a 
promova eficiența resurselor, inclusiv prin patrimoniu natural, Natura 2000 și infrastructură 
verde5. Fondul Social European (FSE) poate sprijini construirea capacității cu scopul de a 
crea noi oportunități profesionale asociate cu Natura 2000 și cu micile afaceri. 

Fondurile permit și alocarea de finanțare pentru cooperare transnațională, transfrontalieră 
și interregională care poate fi în beneficiul siturilor și speciilor Natura 2000, de exemplu 
proiecte de dezvoltare a eco-tursmului și de protejare, restaurare și administrare a bazinelor 
hidrografice, a zonelor costiere, a resurselor marine și a zonelor umede.  

Instrumente de piață și instrumente inovatoare 

Există o serie de alte potențiale instrumente prin care finanțarea și/sau politicile publice ar 
putea stimula creșterea finanțării biodiversității din sectorul privat, adesea în combinație cu 
fonduri publice, de exemplu din partea organizațiilor non-profit (de exemplu ONG-uri, 
fundații), donații filantropice din partea societăților sau din partea comunităților rurale.  

Există un potențial cheie de micro-finanțare pentru întreprinderile și cooperativele locale 
pro-biodiversitate, cum ar fi inițiativele de comercializare directă. Valoarea adăugată 
oferită de vizitatorii și turiștii din ariile Natura 2000 ar putea fi, la rândul ei, folosită mai 
eficient prin proiecte de dezvoltare locală integrată și de conservare.  

Schemele de plăți pentru servicii ecosistemice pot oferi și ele un stimulent pentru 
conservarea și restaurarea biodiversității și a habitatelor de pe terenurile agricole pentru a 
asigura (sau chiar a crește) furnizarea serviciilor ecosistemice asigurate. Serviciile 
ecosistemice tipice pe care schemele de plăți pentru servicii ecosistemice sunt create să le 
susțină sunt calitatea apei subterane, calitatea apei râurilor (limitarea infiltrărilor de 
elemente nutritive și a eroziunii solului) și sechestrarea carbonului. Schemele de plăți pentru 
servicii ecosistemice pot funcționa între administratorii de terenuri sau agricultori și 
organizații publice (ca de pildă societățile municipale de apă) sau societăți private (cum ar fi 
fabricile de bere) și pot opera la nivel local, regional sau național sau într-un bazin fluvial. De 
exemplu, Programul de management durabil al bazinului (SCaMP)6, elaborat de o societate 
de apă din Regatul Unit în asociație cu RSPB, aplică o schemă de plată pentru servicii 
ecosistemice pentru întreținerea pășunatului pe pajiștile înalte. Societatea de apă 
beneficiază de o mai bună calitate a apei prin reducerea eroziunii solurilor de turbă ca 
urmare a arderii și supra-pășunatului (pentru detalii suplimentare, a se vedea studiul de caz 
în Anexa E). 
                                                      
5 Articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 
2013 privind Fondul European de Dezvoltare Regională și dispozițiile specifice referitoare la investițiile pentru 
creștere și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006. Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene L 347/289-302 
6 http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx 

http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx
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În prezent, există sisteme de comercializare a cotelor de emisii operaționale pe tot 
teritoriul Europei, ceea ce înseamnă că, dacă este verificat, carbonul stocat ar putea avea o 
valoare economică și comercială (Worrall et al, 2009). Aceasta înseamnă că noile surse de 
venit ar putea fi folosite la managementul terenurilor. Statele membre UE trebuie acum să 
își asume răspunderea pentru emisiile eliminările din exploatarea terenurilor, schimbarea 
destinației terenurilor și silvicultură în bugetele naționale privind carbonul, un posibil 
stimulent pentru a consolida protecția habitatelor bogate în carbon. Mlaștinile și landele de 
pe soluri de turbă intacte ar putea beneficia de finanțare prin compensarea emisiilor de 
CO2. 

Conceperea și aplicarea măsurilor de sprijinire a managementului terenurilor agricole din 
rețeaua Natura 2000 

Scopul acestui document este acela de a ghida procesul de planificare, finanțare și aplicare a 
sprijinului pentru sistemele și comunitățile agricole de care depinde conservarea speciilor și 
a habitatelor cheie Natura 2000. Accentul se pune pe principala sursă de finanțare a 
pilonilor I și II ai PAC, cu recomandări pentru fiecare etapă a procesului. În continuare, se 
prezintă un rezumat ai principalilor pași și recomandări cu relevanță pentru managementul 
terenurilor agricole din rețeaua Natura 2000. 

►Planificarea strategică este esențială pentru stabilirea priorităților de conservare și a 
nevoilor de finanțare pentru terenurile agricole Natura 2000 înainte de începerea 
perioadei de programare 2014-2020. În acest sens sunt necesare obiective și priorități 
strategice clare pentru conservarea habitatelor și a speciilor cheie care depind de terenurile 
agricole Natura 2000. Cadrul de acțiune prioritară trebuie folosit ca bază pentru integrarea 
priorităților de finanțare ale rețelei Natura 2000 în FEADR și în alte programe de finanțare. 
Apoi va fi nevoie să se întreprindă acțiuni oportune pentru a avea certitudinea că obiectivele 
și nevoile de finanțare ale rețelei Natura 2000 pentru 2014-2020 din FEADR și fondurile 
structurale sunt integrate în acordul de parteneriat cu caracter obligatoriu dintre statul 
membru și Comisia Europeană. Cooperarea dintre autoritățile responsabile de natură și 
agricultură și factorii interesați relevanți în cadrul planificării strategice pentru Natura 2000 
este esențială. 
 

► Identificarea terenurilor și a sistemelor agricole Natura 2000 și implicarea agricultorilor 
sunt pași importanți în acest proces. În acest scop este necesară o evaluare a situației 
actuale a terenurilor agricole din cadrul rețelei Natura 2000, a viabilității economice a 
sistemelor agricole Natura 2000 și a presiunilor cheie și a factorilor de schimbare ce țin de 
managementul sau de utilizarea terenului. Este importantă implicarea agricultorilor și a 
comunităților locale în acest proces de colectare a informațiilor și dezvoltarea unui 
parteneriat care să îi implice pe deplin în procesul de concepere, livrare și monitorizare a 
măsurilor de sprijin pentru propriile sisteme agricole și pentru economia rurală. 

► Asigurarea eligibilității pentru sprijin prin PAC și stabilirea nivelului de referință prin 
colaborare și cooperare strânsă între autoritățile de mediu și agricultură. Este esențial să 
existe certitudinea că terenurile agricole Natura 2000 identificate sunt clasificate ca făcând 
parte din zona agricolă și, dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate, să fie înregistrate în 
sistemul de identificare a parcelelor agricole și în sistemul integrat de gestiune și control.  

Făcând uz de flexibilitatea disponibilă autorităților de management agricol în regulamentele 
PAC, este necesar să existe siguranța că agricultorii Natura 2000 care folosesc aceste 
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terenuri sunt eligibili pentru sprijin PAC în cadrul ambilor piloni, I și II. În limitele stabilite de 
cadrul legal, se pot impune reguli de eligibilitate în ceea ce privește suprafața/activitățile 
agricole pentru a se încadra în caracteristicile terenurilor agricole HNV și/sau Natura 2000. 
De asemenea, este important să se asigure o distincție clară și ușor înțeleasă de agricultori 
între a) obligațiile legale impuse agricultorilor de legislația națională sau regională asociată 
cu rețeaua Natura 2000, care ar trebui să constituie cerințele legale în materie de gestionare 
(SMR) a ecocondiționalității asociate cu directivele privind păsările și habitatele și b) alte legi 
naționale sau regionale. 

► Conceperea și direcționarea unor pachete coerente de sprijin PAC pentru exploatațiile 
agricole din rețeaua Natura 2000 necesită adoptarea unei abordări de parteneriat inclusiv, 
cu implicarea totală a fermierilor țintă și folosirea cunoștințelor specializate ale acestora în 
domeniul managementului exploatațiilor agricole și al habitatului. Se pot concepe pachete 
de sprijin coerente și integrate în cadrul ambilor piloni ai PAC pentru a răspunde nevoilor 
specifice ale sistemelor agricole Natura 2000 și habitatelor și speciilor cheie care depind de 
managementul agricol. În pilonul I sunt disponibile diferite tipuri de plăți de sprijin pentru 
venit, iar noua structură a FEADR simplifică mult conceperea unor pachete coerente de 
sprijin pentru programele de dezvoltare rurală în perioada de programare 2014-2020. 

Sistemele agricole extensive care asigură habitate de tip Natura 2000 trebuie să fie viabile 
din punct de vedere economic și social, iar pentru aceasta exploatațiile agricole trebuie să 
primească o bază adecvată și fiabilă de plăți de sprijin pentru venit prin PAC pentru 
construirea capacității, precum și plăți care pot răspunde nevoilor specifice de management 
ale anumitor habitate și specii.  

Conceperea acestora trebuie să se bazeze pe o viziune holistică a nevoilor acestor 
exploatații pentru a construi un pachet de sprijin coerent al cărui scop primordial trebuie să 
fie asigurarea sistemului agricol și viabilitatea sa economică, urmat de oferirea de 
stimulente pentru managementul foarte detaliat al habitatelor și speciilor. Gama de 
potențiale măsuri pentru îndeplinirea acestor nevoi este ilustrată în tabelul de mai jos și 
fiecare dintre ele este descrisă în detaliu în prezentul ghid, care oferă și exemple practice 
relevante din diverse țări UE.  

Lista de măsuri este lungă și alegerea lor depinde de obiectivele strategice, de 
caracteristicile sistemelor agricole Natura 2000, de amenințările cu care se confruntă și de 
oportunitățile disponibile în cadrul economiei rurale.  

Se va asigura folosirea eficientă a fondurilor disponibile prin conceperea și direcționarea 
unui sprijin cât mai aproape de cerințele exploatațiilor și ale habitatelor, la scară spațială 
corespunzătoare. Este esențial ca micii agricultori să poată accesa ușor sprijinul 
corespunzător din ambii piloni ai PAC. Trebuie avute în vedere oportunitățile de a folosi 
abordări de grup și de cooperare, mai ales atunci când sunt implicate mai multe mici 
exploatații și de a încuraja rezultatele„de jos în sus” ca în cazul metodei Leader.  
 

De asemenea, este important ca valorile plăților pentru zonele care se confruntă cu 
constrângeri naturale, rețeaua Natura 2000 și măsurile de agromediu și climă să reflecte 
costul total al managementului, mai ales acolo unde venitul la care trebuie să se renunțe 
este mic sau inexistent și este important să se folosească opțiunea de a adăuga la aceste 
calcule costurile tranzacției, unde este cazul. 
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Opțiunile tematice ale sub-programului de dezvoltare rurală pentru exploatații agricole 
montane și de mici dimensiuni se pot folosi pentru a elabora opțiuni specifice Natura 2000, 
cu niveluri mai mari de sprijin. 

Măsuri de sprijin PAC pentru sistemele agricole și managementul rețelei Natura 2000 
(măsurile cu caractere aldine sunt obligatorii pentru statele membre) 

Obiectiv  Pilonul I Pilonul II 

Asigurarea continuității 
agriculturii 

- Schema de plată de bază, 
schema de plată unică pe 
suprafață  

- Plata pentru înverzire  
- Plăți pentru zone ce se 

confruntă cu constrângeri 
naturale   

- Sprijin cuplat facultativ  

- Sau, ca alternativă la toate 
plățile directe din cadrul 
pilonului I, schema pentru micii 
agricultori  

- Plată compensatorie pentru zonele ce 
se confruntă cu constrângeri naturale 

Sprijinirea sistemului agricol 
extensiv  

- Plată pentru zonele ce se 
confruntă cu constrângeri 
naturale 

- Plăți cuplate 

- Plată compensatorie pentru zonele ce 
se confruntă cu constrângeri naturale 

- Agricultura ecologică  

Construirea capacității și 
valoare adăugată  

- Schema pentru tinerii 
agricultori 

- Servicii de consiliere 
- Transfer de cunoștințe și informații 
- Investiții în active fizice 
- Dezvoltarea exploatației agricole și a 

afacerii 
- Înființarea de grupuri de producători 
- Scheme de calitate pentru produsele 

agricole 
- Servicii de bază (întocmirea planurilor 

de management Natura 2000/HNV) 
Managementul specific al 
conservării habitatelor și 
speciilor din rețeaua Natura 
2000 

 - Măsuri de agromediu și climă 
- Investiții neproductive 
- Plăți Natura 2000 
- Plăți pentru bunăstarea animalelor 
- Prevenirea incendiilor de pădure și 

restaurarea potențialului agricol  
 

► Asigurarea resurselor financiare, tehnice, consultative și administrative pentru 
punerea în aplicare. Trebuie să fie disponibile suficiente resurse financiare și de altă natură 
pentru asigurarea sprijinului pe termen lung, inclusiv consiliere specializată și plătită din 
partea agenției care să aibă expertiza tehnică necesară pentru managementul terenurilor 
Natura 2000. 

Finanțarea în cadrul programelor de dezvoltare rurală trebuie să se realizeze pe termen 
lung, dacă acest lucru este posibil, deoarece golurile de finanțare erodează încrederea 
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agricultorilor și a proprietarilor de terenuri și îi descurajează de la a adopta măsuri pe 
termen lung (cum ar fi restaurarea habitatelor). Este esențială asigurarea finanțării nu doar 
pentru plățile către agricultori, ci și pentru a acoperi toate costurile de executare și de 
asistență, de exemplu serviciile de consiliere, formarea și dobândirea de aptitudini, 
întocmirea planurilor de management Natura 2000 și HNV și facilitarea creării de grupuri.  

Consilierea și informarea ar trebui să fie asigurate de surse de încredere pentru agricultori și 
să integreze întotdeauna recomandări privind conservarea cu sugestii despre cum se poate 
aceasta integra în sistemul agricol. De asemenea, trebuie asigurată finanțare pentru 
monitorizarea impacturilor activităților de management la nivelul exploatației agricole. 

► Monitorizarea, evaluarea și revizuirea sunt esențiale pentru evaluarea eficienței și 
eficacității măsurilor în atingerea obiectivelor și pentru a permite adaptarea și 
perfecționarea în timp a schemelor și a practicilor de management. Cadrul comun de 
monitorizare și evaluare (CMEF) stabilește un pachet general de indicatori specifici PAC și 
politici specifice de dezvoltare rurală. Aceștia includ indicatori comuni de context pentru 
ariile Natura 2000, starea de conservare a habitatelor agricole și agricultura HNV, ce trebuie 
aplicați în toate statele membre. Autoritățile de management pot instaura și ele indicatori 
suplimentari relevanți pentru situația lor națională/regională. 

Monitorizarea ar trebui să permită evaluarea adoptării și acoperirii măsurilor, eventualele 
dificultăți și constrângeri la punerea în practică, precum și impactul lor în relație cu 
obiectivele de conservare urmărite. Este important ca schemele de monitorizare concepute 
să se poată aplica și la nivelul exploatației agricole, folosind indicatori adecvați care să poată 
fi ușor verificați. Implicarea agricultorilor în monitorizarea regulată a rezultatelor obținute 
prin aplicarea măsurilor necesare s-a dovedit a fi foarte eficientă și totodată o cale de a 
îmbunătăți participarea acestora la punerea în practică a schemelor. Totodată, este foarte 
importantă comunicarea cu publicul larg pentru a crea o imagine pozitivă a speciilor și 
habitatelor țintă și a da recunoaștere celor care fac eforturi să le protejeze. 

Acolo unde se introduc pentru prima dată scheme de management Natura 2000, testele 
pilot și evaluările efectuate la scară mică pot îmbunătăți eficiența, acceptarea și reușita 
acestora. 

Observații finale 

Agricultorii care contribuie la managementul adecvat al habitatelor și speciilor cheie ce 
depind de practicile agricole lucrează adesea în condiții dificile și sunt extrem de vulnerabili 
la presiunile economice care îi pot determina să abandoneze sistemele agricole tradiționale.  

Oportunitățile de finanțare există pentru a sprijini fiabilitatea economică a întregii 
exploatații și pentru a promova aplicarea măsurilor necesare pentru conservarea habitatelor 
agricole și a speciilor de interes comunitar și pentru managementul siturilor Natura 2000. 

Statele membre pot profita de aceste oportunități de a realiza pachete integrate de sprijin 
pentru agricultorii Natura 2000, care să asigure mai întâi viabilitatea economică a sistemului 
agricol extensiv de care depinde managementul benefic și apoi practicile de management 
specifice necesare pentru conservarea habitatelor și a speciilor cheie. 

PAC revizuită pentru perioada 2014-2020 oferă statelor membre o nouă ocazie de a elabora 
pachete de sprijin coerent special dedicate agricultorilor Natura 2000. Acestea ar trebui să 
combine măsurile din ambii piloni ai PAC cu scopul de a sprijini continuarea sistemelor 
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agricole extensive, de a-i ajuta pe agricultori să dea un plus de valoare produselor lor și a-i 
răsplăti pentru managementul siturilor, habitatelor și speciilor Natura 2000. 
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OBIECTIVUL ACESTUI GHID 
 

• Care este scopul acestui ghid? 

Acest document-ghid a fost elaborat pentru a ajuta administrațiile statelor membre și 
grupurile cheie de factori interesați ce răspund de agricultură și de conservarea naturii să 
dezvolte și să promoveze, în cadrul ariilor Natura 2000, sisteme și practici agricole care vor 
contribui la menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor și a speciilor rare 
și amenințate de importanță comunitară.  

Orientările au fost întocmite în urma unui dialog activ cu factorii interesați relevanți 
(autorități agricole și de mediu, organizații ale agricultorilor, ONG-uri de mediu) pentru a 
găsi căi de a încuraja o abordare mai integrată a managementului terenurilor agricole din 
ariile Natura 2000 și a consolida mai ales abordarea prin parteneriate). 

Ghidul oferă o imagine de ansamblu asupra principalelor aspecte ce trebuie avute în vedere 
în ceea ce privește relația dintre agricultură și Natura 2000 și oferă o serie de idei practice, 
exemple și recomandări privind gestionarea terenurilor în siturile Natura 2000, pe baza 
experiențelor de bune practici de pe tot teritoriul UE.   

Se prezintă abordări diferite privind conceperea, coordonarea și aplicarea măsurilor 
corespunzătoare pentru menținerea habitatelor și a speciilor de interes comunitar, prin 
diverse tipuri de sisteme și practici agricole. În acest sens, se acordă o atenție deosebită 
integrării măsurilor de management Natura 2000 în programele de dezvoltare rurală. 

Scopul documentului este acela de a se constitui într-o sursă utilă de recomandări și idei 
pentru statele membre și factorii interesați. Prin urmare, acesta reflectă doar opiniile 
Comisiei Europene și nu este obligatoriu din punct de vedere juridic. Directivele privind 
habitatele și păsările sunt ancorate în principiul subsidiarității, iar statelor membre le revine 
obligația de a stabili măsurile ce trebuie adoptate pentru administrarea siturilor Natura 
2000, în conformitate cu articolul 6 alineatele (1) și (2) din directiva privind habitatele.   

Așadar, prezentul ghid nu este obligatoriu în intenție, ci dorește mai degrabă să ofere o 
sursă utilă de informații și recomandări pentru a ajuta statele membre să își respecte 
obligațiile din cadrul directivelor privind habitatele și păsările.  

 
• Cui se adresează acest ghid? 

Acest ghid se adresează, în primul rând, administrațiilor care au de-a face cu Politica 
Agricolă Comună (PAC) (mai ales celor care elaborează programe de dezvoltare rurală și 
susțin punerea acestora în practică) și celor care se ocupă de punerea în practică a 
directivelor privind păsările și habitatele.  

Autoritățile responsabile pentru conservarea naturii și managerii Natura 2000 vor găsi 
informații și recomandări relevante cu privire la managementul habitatelor și al speciilor 
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agricole cheie și la folosirea principalelor instrumente disponibile pentru a sprijini 
conservarea acestora, printre altele în cadrul programelor de dezvoltare rurală. 

Autoritățile agricole și managerii programelor de dezvoltare rurală vor găsi o prezentare 
clară a obligațiilor pe care le au în baza directivelor UE privind păsările și habitatele și 
relevanța și importanța acestora pentru sectorul agricol. De asemenea, ele vor găsi 
numeroase recomandări și idei practice despre cum să dezvolte și să promoveze măsuri și 
programe agricole adecvate care să contribuie la conservarea siturilor Natura 2000, ținând 
seama de o gamă întreagă de condiții sociale, economice și fizice sau geografice. 

În plus, ghidul ar trebui să fie util organizațiilor agricultorilor și managerilor de terenuri care 
se ocupă de managementul practic al terenurilor agricole din ariile Natura 2000. 

• Ce veți găsi în acest document? 

Capitolul 1 stabilește contextul politic general și face o scurtă introducere a rețelei Natura 
2000 și a angajamentelor politice ale UE de a stopa pierderea de biodiversitate în Europa. 

Capitolul 2 explică importanța agriculturii pentru habitatele și speciile de importanță 
comunitară, identifică ce habitate și specii Natura 2000 sunt legate de anumite sisteme și 
practici agricole și cum le influențează managementul agricol conservarea. De asemenea, 
oferă o imagine de ansamblu asupra principalelor presiuni și amenințări la adresa acestor 
habitate și specii.  

Capitolul 3 oferă o imagine de ansamblu asupra cerințelor de management pentru siturile 
Natura 2000 în contextul terenurilor agricole. Aici se explică termeni cheie, cum ar fi 
stabilirea obiectivelor de conservare, identificarea măsurilor de conservare și atingerea unei 
stări favorabile de conservare. Tot aici se amintesc diversele opțiuni de finanțare disponibile 
pentru siturile Natura 2000 situate pe terenuri agricole. 
 
Capitolul 4 descrie principalele sisteme și practici agricole care sunt necesare pentru a 
restaura și a menține o stare de conservare favorabilă a habitatelor și a speciilor din 
terenurile agricole Natura 2000. 

Capitolul 5 descrie gama de politici și fonduri ce se pot folosi pentru a menține și 
reintroduce sistemele și practicile agricole corespunzătoare în ariile Natura 2000. Acest 
capitol prezintă și potențialul legat de abordările de piață pentru susținerea 
managementului rețelei Natura 2000. 

Capitolul 6 oferă un ghid etapizat entru conceperea de diferite pachete de măsuri în cadrul 
PAC care să susțină managementul siturilor Natura 2000 situate pe terenuri agricole. Sunt 
incluse exemple reale de pe teritoriul UE, care să ilustreze cum se pot și cum au fost puse în 
practică toate aceste recomandări. 
 
Anexe: 
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Anexa A descrie tipurile de habitat cheie de interes comunitar care depind de agricultură și 
gradul de dependență a fiecăruia, precum și distribuția acestora, întinderea totală, proporția 
de habitate în cadrul rețelei Natura 2000 și starea lor actuală de conservare. 

Anexa B enumeră speciile cheie de interes comunitar asociate cu habitatele agricole. Aici se 
identifică modul de folosire a habitatelor în context agricol, statutul prioritar al acestora și 
starea de conservare actuală.  

Anexa C arată suprafața de habitate agricole de importanță comunitară din acele state 
membre care conțin minim 10% din suprafața totală a unui habitat din orice regiune 
biogeografică dată. Scopul este acela de a evidenția pentru statele membre habitatele față 
de care au o răspundere specială. 

Anexa D prezintă exemple de recomandări pentru managementul fiecărui habitat cheie din 
Anexa I asociat cu agricultura. Recomandările nu sunt obligatorii și managementul trebuie 
adaptat condițiilor și obiectivelor naționale și locale, cu folosirea celor mai bune cunoștințe 
locale disponibile.  

Anexa E prezintă o serie de 27 studii de caz cu abordări diferite folosite pentru 
administrarea terenurilor agricole într-o manieră care să promoveze conservarea 
habitatelor și a speciilor de interes comunitar din diferitele state membre. 
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1. INTRODUCERE 
 
1.1. Agricultura de-a lungul secolelor  

Diversitatea practicilor agricole europene a avut o influență enormă asupra peisajelor 
noastre rurale, creând un mozaic întortocheat de habitate semi-naturale atât de tipice 
pentru peisajele de astăzi. Ele sunt parte din ceea ce face zona rurală a Europei atât de 
specială, atât cultural cât și din perspectiva biodiversității. Astăzi, circa jumătate din 
teritoriul UE este teren agricol, iar agricultura rămâne principala activitate economică în 
majoritatea zonelor rurale. Ea păstrează peisajul rural viu și joacă un rol esențial în 
susținerea economiei locale.   
 
Agricultura a suferit, bineînțeles, schimbări majore de-a lungul anilor. Începând cu anii ’50, 
agricultorii au fost încurajați să își intensifice și să își modifice practicile agricole ori de câte 
ori era posibil, pentru a-și crește recoltele și a spori eficiența. S-au introdus monoculturile, s-
au extins terenurile, s-au mărit fermele de animale și s-au aplicat îngrășăminte și pesticide. 
Ca rezultat, în ultimii 60 de ani, mare parte din terenurile agricole extensive au dispărut sau 
au suferit transformări. 
 
Însă nu toate terenurile agricole au putut parcurge acest proces de intensificare și 
mecanizare. În multe părți ale UE, terenul local nu permite asemenea practici intensive. 
Pantele sunt poate prea abrupte, solul prea sărac, zona prea izolată etc. Totodată, structura 
exploatației și tiparele locale de distribuție a terenului îngreunează introducerea unor 
asemenea transformări în agricultură.  
 
Prin urmare, astăzi, părți importante din UE continuă să fie exploatate într-o manieră mai 
extensivă, bine adaptată la condițiile locale. Acestea aparțin, de obicei, micilor agricultori 
locali, mai degrabă decât marilor firme agricole. Dar sunt departe de a reprezenta o 
minoritate. Micii agricultori și exploatațiile agricole extensive continuă să reprezinte o 
proporție semnificativă din cei 14 milioane de fermieri din UE.  
 
Deși nu sunt la fel de productive ca fermele mari și moderne, aceste sisteme agricole sunt, 
totuși, o parte esențială a texturii socio-economice a zonelor rurale din Europa și, prin 
urmare, joacă un rol esențial din punct de vedere social, economic și ecologic în UE. Ele 
reprezintă o sursă majoră de locuri de muncă și venituri la nivel local, împiedicând 
depopularea și menținând vii comunitățile rurale. Sunt o sursă vitală de hrană și produse 
pentru numeroase zone rurale izolate. Și joacă un rol major în menținerea bogăției 
biodiversității europene. 
 
Însă, în ciuda importanței lor socio-economice, viabilitatea exploatațiilor agricole extensive a 
devenit tot mai precară de-a lungul anilor. În multe părți ale UE, agricultorii au fost obligați 
să își abandoneze terenurile și să caute surse alternative de venituri în altă parte, cu 
consecințe sociale și economice devastatoare pentru respectivele zone rurale. În ultimele 
decenii, suprafețe semnificative ale UE au fost afectate de abandonul agricol. Există și 
estimări rezonabile potrivit cărora abandonul terenurilor agricole, mai ales al zonelor 
pășunate extensiv, va continua și în următoarele decenii.  
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Abandonul terenurilor este atenuat într-o oarecare măsură de politica agricolă comună 
(PAC) care sprijină practicile agricole benefice pentru mediul înconjurător și comunitățile 
rurale din zonele marginale/mai puțin productive și cere totodată proprietarilor de terenuri 
să mențină terenul agricol în „bune condiții agricole și de mediu” pentru a primi plăți prin 
PAC. 
 
1.2. Reforma politicii agricole comune  

Este esențial ca societatea să acorde recunoaștere agricultorilor care își administrează 
terenurile într-o manieră care sprijină cadrul natural și este compatibilă cu acesta. După cum 
s-a ilustrat mai sus, ei nu doar că joacă un rol vital în menținerea structurii socio-economice 
și a calității mediului în zonele rurale ale Europei, ci și oferă societății o gamă largă de bunuri 
și servicii publice. 
 
Acest rol important ar trebui să se reflecte ca atare și să fie susținut de angajamente politice 
corespunzătoare la toate nivelurile administrației. Politica agricolă comună (PAC) joacă și ea 
un rol central în acest sens. De-a lungul anilor, reformele succesive au recunoscut tot mai 
mult importanța de a acorda sprijin și stimulente acestui important sector al comunității 
agricole, mai ales prin consolidarea măsurilor de dezvoltare rurală din cadrul celui de-al 
doilea pilon. Scopul acestora, printre altele, este acela de a-i ajuta pe agricultorii ce trăiesc și 
muncesc în condiții agricole dificile să rămână viabili din punct de vedere economic și să 
continue să furnizeze produse ecologice care respectă mediul natural.   
 
Mai mult, decuplarea subvențiilor agricole de producție și introducerea normelor de 
ecocondiționalitate în cadrul PAC au oferit agricultorilor ocazia de a răspunde mai ușor la 
condițiile pieței, respectând, în același timp, standarde elementare de mediu. 
 
Aceasta nu înseamnă că tendința generală de intensificare, specializare și mecanizare va 
înceta (mai ales în statele membre mai noi, unde structurile și sistemele agricole continuă să 
se schimbe ca răspuns la forțele pieței), dar în societatea de azi există și o cerință puternică 
la nivel politic, atunci când se folosesc fonduri publice, de a pune un accent mai mare pe 
faptul că agricultorii nu sunt doar producători de hrană, ci și custozi ai peisajelor noastre 
rurale, care oferă o gamă largă de bunuri și servicii ecosistemice în beneficiul societății per 
ansamblu și în apărarea cadrului natural.  
 
În acest sens, în cursa permanentă către creșterea eficienței și a productivității agricole, nu 
trebuie uitat rolul central al agricultorilor care își administrează terenul într-o manieră 
benefică pentru mediu și bine adaptată la condițiile locale.  
 
1.3. Angajamentele politice ale statelor membre UE cu privire la biodiversitate 

Agricultura este un susținător important al biodiversității datorită secolelor de tradiții 
agricole diverse care au dus la dezvoltarea unui mozaic complex de habitate semi-naturale. 
Acestea, la rândul lor, au atras o amplă diversitate de specii de faună și floră. Unele sunt 
binecunoscute, ca de pildă cristeiul de câmp (Crex crex) și barza (Ciconia ciconia), dar în 
aceste habitate semi-naturale și-au făcut casă și o multitudine de alte specii mai puțin 
cunoscute, cum ar fi Maculinea nausithous și numeroase specii de orhidee. 
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Acum, supraviețuirea continuă a acestor specii depinde de sistemele și practicile agricole 
extensive adaptate la nivel local. Dar în ultimii 50 de ani, efectele combinate ale intensificării 
agriculturii și abandonării terenurilor au dus la declinul dramatic al biodiversității terenurilor 
agricole. Astăzi, doar circa 15-25% din ceea ce au fost odată terenurile de agricultură 
extensivă ale Europei mai sunt zone cu înaltă valoare naturală. Populațiile de păsări de câmp 
au scăzut și ele cu circa 50% din anii ’80, dar apoi s-au stabilizat, în timp ce populațiile de 
fluturi de câmp au scăzut cu 70% din 1990 și încă nu arată semne de recuperare (Van Swaay 
et al 2010). 
 
Recunoscând acest declin alarmant în biodiversitatea Europei, statele membre UE au 
adoptat două texte legislative comunitare cheie - directivele privind habitatele7 și păsările8 - 
pentru a conserva cele mai valoroase specii și habitate ale Europei pe tot teritoriul lor 
natural din cadrul UE. Obiectivul general al directivei privind păsările este acela de a 
menține și a restaura populațiile tuturor speciilor de păsări sălbatice prezente în mod 
natural pe teritoriul UE la un nivel care să le asigure supraviețuirea pe termen lung. Directiva 
privind habitatele are obiective similare, dar se axează pe alte specii decât păsările și pe 
anumite tipuri de habitate.  
 
Cele două directive nu acoperă fiecare specie de plantă și animal din Europa (adică nu toată 
biodiversitatea comunitară). În schimb, ele se concentrează pe un sub-grup de circa 2.000 
(din aproximativ 100.000 de specii prezente în Europa) care sunt atât de rare sau de 
periclitate încât au nevoie urgentă de protecție pentru a le împiedica extincția. Acestea sunt 
numite adesea specii de interes comunitar sau de importanță pentru UE. 
 
Cele două directive solicită ca statele membre să facă mai mult decât simpla prevenire a 
deteriorării continue a acestor specii și tipuri de habitate de interes comunitar; ele trebuie, 
de asemenea, să introducă măsuri pentru a se asigura că acestea ating o stare de conservare 
favorabilă pe tot teritoriul lor natural din UE. Faptul că un habitat sau o specie nu este 
amenințată (adică nu se confruntă cu un risc direct de extincție) nu înseamnă neapărat că se 
află într-o stare de conservare favorabilă.  
 
Aceste două directive UE privind natura sunt cheile de boltă ale politicii UE în domeniul 
biodiversității. În 2012, UE și-a stabilit obiectivul de a stopa pierderea biodiversității și 
degradarea serviciilor ecosistemice din UE până în 2020 și a le reface în măsura posibilului, 
odată cu sporirea contribuției UE la combaterea pierderii biodiversității pe plan mondial.   
 
Acesta reflectă puternicul angajament politic al șefilor de stat și de guvern din UE și plasează 
biodiversitatea între prioritățile agendei politice a UE. Strategia reconsolidată pentru 
biodiversitate a UE9, adoptată în 2012, identifică șase domenii țintă majore unde sunt 
necesare acțiuni pentru a aborda principalele presiuni exercitate asupra naturii și serviciilor 
ecosistemice din UE. Unul dintre cele șase obiective este creșterea contribuției agriculturii și 
silviculturii la biodiversitate. 
                                                      
7 Directiva Consiliului 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică. Versiunea 
consolidată 1. 1. 2007. http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm 
8 Directiva Consiliului 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice, versiunea codificată a Directivei 79/409/CEE. 
Disponibilă la http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:RO:PDF  
9 Textul integral al Strategiei UE pentru biodiversitate este disponibil la:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7[1].pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:RO:NOT
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:RO:PDF
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5b1%5d.pdf
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Strategia UE pentru biodiversitate până în 2020 

Strategia UE pentru biodiversitate până în 2020 își propune să stopeze deteriorarea stării tuturor 
speciilor și habitatelor acoperite de legislația comunitară privind protecția naturii și să realizeze o 
îmbunătățire semnificativă și măsurabilă a stării acestora. Strategia încearcă să îmbunătățească 
integrarea în sectoarele cheie, mai ales prin ținte și acțiuni care să accentueze contribuția pozitivă a 
sectoarelor agriculturii, silviculturii și pescuitului la conservarea biodiversității și la utilizarea durabilă 
a resurselor. În ceea ce privește agricultura, instrumentele existente în cadrul PAC vor contribui la 
acest obiectiv. Strategia își mai propune și să îmbunătățească conectivitatea siturilor Natura 2000 și 
a mediului extins prin dezvoltarea infrastructurii verzi.  

Ținta 1: 
Stoparea deteriorării stării tuturor speciilor și habitatelor acoperite de legislația comunitară privind 
protecția naturii și îmbunătățirea semnificativă și măsurabilă a stării acestora astfel încât, comparativ 
cu starea lor actuală, până în 2020: (I) 100% mai multe evaluări ale habitatelor și 50% mai multe 
evaluări ale speciilor în cadrul directivei privind habitatele să arate ameliorarea stării de conservare 
și (ii) 50% mai multe evaluări ale speciilor conform directivei privind păsările să arate o stare sigură 
sau ameliorată.  

Ținta 2: 
Până în 2020, să se mențină și să se amelioreze ecosistemele și serviciile lor, prin crearea unei 
infrastructuri verzi și refacerea a cel puțin 15% din ecosistemele degradate. 

Ținta 3: 
A) Agricultura: Până în 2020, maximizarea zonelor agricole de tipul pajiștilor, terenurilor agricole și 
culturilor permanente ce sunt acoperite de măsurile de biodiversitate din cadrul PAC, pentru a 
asigura conservarea biodiversității și a realiza o îmbunătățire măsurabilă a stării de conservare a 
speciilor și habitatelor care depind de sau sunt afectate de agricultură și a furnizării de servicii 
ecosistemice comparativ cu scenariul de bază UE2010, contribuind astfel la îmbunătățirea 
managementului durabil.  

Comisia Europeană a subliniat, de asemenea, că managementul și refacerea eficientă a 
ariilor protejate Natura 2000 sunt esențiale pentru atingerea obiectivului de biodiversitate 
UE2020. 
 
1.4. Rețeaua Natura 2000  

Elementul central al directivelor privind natura este rețeaua comunitară Natura 2000. 
Aceasta este alcătuită din situri de importanță comunitară (SIC) și arii speciale de conservare 
desemnate în cadrul directivei privind habitatele și arii de protecție specială (SPA) 
desemnate prin directiva privind păsările (denumite împreună situri Natura 2000). În 
continuarea acestui capitol se explică cum trebuie administrate și protejate aceste situri.  

Până în prezent, în rețeaua Natura 2000 au fost incluse peste 26.000 de situri. Împreună, 
acestea reprezintă circa 18% din terenurile din UE, precum și zone marine semnificative. Dar 
Natura 2000 nu este un sistem de rezervații naturale stricte, ci abordarea adoptată este una 
diferită, care recunoaște întru totul faptul că oamenii fac parte integrantă din natură și că 
cele două trebuie să conlucreze în parteneriat.  
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1.5. Parteneriatul dintre agricultori și societate  

Importanța agricultorilor pentru rețeaua Natura 2000 se reflectă în faptul că terenul agricol 
reprezintă circa 40% din suprafața totală inclusă în Natura 2000. Fiindcă o biodiversitate 
ridicată coincide adesea cu o producție agricolă scăzută, majoritatea terenurilor agricole din 
rețeaua Natura 2000 sunt amplasate în zonele agricole marginale. Câteva exemple tipice 
sunt pajiștile și pășunile alpine, câmpiile stepice, pajiștile deschise și pajiștile umede.  
 
În unele dintre aceste zone, sistemele și practicile agricole existente sunt deja compatibile, 
cel mai probabil, cu conservarea speciilor și habitatelor pentru care aria a fost inclusă în 
rețeaua Natura 2000, iar accentul se va pune pe găsirea de mijloace pentru a susține aceste 
practici agricole și pe recunoașterea meritelor agricultorilor implicați. În altele, e posibil ca 
practicile agricole tradiționale să fi fost abandonate sau convertite în altă formă de 
agricultură, mai puțin compatibilă cu natura, caz în care va fi necesar să se găsească mijloace 
de a introduce sisteme agricole compatibile sau să se adapteze practicile existente, astfel 
încât acestea să poată contribui din nou la conservarea habitatelor și a speciilor de interes 
comunitar pentru care a fost desemnat situl.  
 
În acest scop este necesar un parteneriat solid între agricultorii vizați, autoritățile publice 
responsabile de politicile agricole și de protecție a naturii și societatea civilă în general. 
Scopul acestui ghid este acela de a ilustra cum ar putea funcționa eficient un asemenea 
parteneriat, în beneficiul tuturor. Ghidul oferă o imagine de ansamblu asupra principalelor 
aspecte ce trebuie avute în vedere în ceea ce privește relația dintre agricultură și Natura 
2000 și oferă o serie de idei practice, exemple și recomandări privind gestionarea terenurilor 
în siturile Natura 2000 pe baza experiențelor de bune practici de pe tot teritoriul UE.  
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2. TERENURILE AGRICOLE ÎN REȚEAUA NATURA 
2000 

 

Ce veți găsi în acest capitol? 
Acest capitol oferă o imagine de ansamblu a rolului pe care îl au diversele sisteme și practici 
agricole în sprijinirea conservării habitatelor și a speciilor Natura 2000. Acesta schițează tipul 
de teren agricol inclus în rețeaua Natura 2000 și identifică acele habitate și specii protejate 
conform celor două directive UE asociate în mod specific cu practicile agricole și analizează 
principalele presiuni și amenințări din mediul agricol și modul în care diversele aspecte ale 
managementului agricol pot influența conservarea. 
 
 
2.1. Ce fel de terenuri agricole sunt incluse în rețeaua Natura 2000?  

Ecosistemele agricole 10 reprezintă în medie 38% din suprafața totală a rețelei Natura 2000 
din UE (EEA, 2010), iar siturile Natura 2000 conțin 10,6% (sau 22,2 milioane ha) din totalul 
terenului agricol din UE-27 (a se vedea Figura 2.1). 

Figura 2.1. Proporția de teren agricol în rețeaua Natura 2000 
Notă: procentul de suprafață agricolă utilizată (SAU) în cadrul rețelei Natura 2000 se estimează 
folosind clasele Corine Land Cover. Sursa: European Commission, 2013a.  
 

 
                                                      
10 În această secțiune, „ecosistemele agricole” cuprind următoarele clase CORINE Land Cover (CLC): 

- terenuri cultivate regulat, care includ terenuri arabile neirigate (CLC clasa 211), terenuri irigate permanent (212), 
orezării (213), podgorii (221), plantații de arbori fructiferi și cu bace (222), plantații de măslini (223), pășuni (231) și 
culturi anuale asociate culturilor permanente (241); 

- teren cultivat mixt: tipare complexe de cultivare (242), terenuri agricole cu suprafețe mari de vegetație naturală 
(243) și zone agro-forestiere (244); 

- arii semi-naturale cu practici agricole posibil extensive: pajiști naturale (321), mlaștini și pajiști (322) vegetație 
sclerofilă (323). 
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Este de remarcat faptul că în acest context termenul „teren agricol” este mult mai amplu 
decât suprafața clasificată drept suprafață agricolă utilizată în alte contexte, ca de exemplu 
în anchetele comunitare asupra structurii exploatațiilor agricole și în statisticile privind 
culturile11. 

Cea mai mare parte din terenul agricol din rețeaua Natura 2000 este administrat de sisteme 
agricole extensive și, deci, existența sa continuă depinde mult de continuarea acestor 
sisteme agricole (a se vedea caseta 2.1). Accentul se pune foarte mult pe promovarea 
măsurilor de conservare pozitive în cadrul unor sisteme agricole durabile atât din punct de 
vedere ecologic, cât și economic. Sistemele agricole de intensitate scăzută incluse în rețeaua 
Natura 2000 s-au dezvoltat în timp, structurile și practicile agricole fiind puternic adaptate la 
condițiile locale. În general, acestea includ:  

o sisteme de producție animalieră în care suprafețele furajere sunt alcătuite mai ales din 
vegetație seminaturală, inclusiv pășuni, pajiști și tufărișuri;  

o sisteme arabile de intensitate redusă (de exemplu, pe soluri nefertile, în zone uscate, 
sărate sau îmbibate cu apă sau în locații izolate), adesea prin rotație cu vegetație 
semi-naturală de pârloagă;  

o culturi permanente de intensitate scăzută, cum ar fi livezi bătrâne administrate prin 
metode tradiționale și plantații de măslini și  

o sisteme agricole mixte cu culturi arabile și/sau permanente și animale. Aceste sisteme 
agricole includ și terenuri agricole cu un mozaic de forme de agricultură de intensitate 
scăzută și caracteristici peisagistice valoroase, care pot susține o biodiversitate bogată în 
specii.  

Sistemele de producție animalieră de intensitate scăzută sunt frecvente în siturile Natura 
2000 deoarece ele mențin suprafețe mari de pășuni și pajiști semi-naturale, pajiști și 
tufărișuri, care găzduiesc numeroase specii de plante și animale și modelează peisajul 
colinelor, munților și al regiunilor în general. Specii precum marmota din munții Tatra 
(Marmota marmot latirostris) și unele specii rare de fluturi (de exemplu, Colias myrmidone 
și Erebia calcaria) trăiesc pe pășuni și pajiști alpine pășunate extensiv. 

Sistemele arabile de intensitate redusă, cum sunt stepele cerealiere uscate, sunt adeseori 
desemnate situri Natura 2000 deoarece susțin specii de buruieni arabile puternic 
amenințate, mamifere cum sunt hamsterul românesc (Mesocricetus newtoni) și popândăul 
european (Spermophilus citellus) și populații mari din unele păsări amenințate la nivel 
global, inclusiv dropia (Otis tarda) și vânturelul mic (Falco naumanni). Pârloagele sau 

                                                      
11 În anchetele comunitare asupra structurii exploatațiilor agricole, suprafața agricolă utilizată (SAU) este suprafața totală 
ocupată de terenul arabil, pajiștile permanente, culturile permanente și grădinile familiale folosite de exploatație, 
indiferent de tipul de proprietate sau de utilizarea sau nu ca parte dintr-un teren comun. SAU nu include terenul agricol 
neutilizat, pădurile și terenul ocupat de clădiri, curți, drumuri, iazuri etc. SAU se definește și în contextul statisticilor 
culturilor [Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 837/90 din 26 martie 1990 și Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 959/93 din 5 
aprilie 1993], respectiv ca a) suprafață cultivată cu cereale pentru fiecare grup de cereale și tip de cereale (conform 
anexelor) ce depășesc o producție de 50.000 de tone pe an și 2) suprafețe de teren arabil, pajiște permanentă, culturi 
permanente și alte părți din SAU, în afară de terenul arabil (teren acoperit cu culturi altele decât cerealiere). Pajiștile 
permanente vor include și părți din SAU în afara exploatațiilor agricole. În prezent, există diferențe majore între SAU bazate 
pe anchetele comunitare asupra structurii exploatațiilor agricole și pe statisticile privind culturile datorită definițiilor date 
în anchete. 
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secțiunile necultivate dintre aceste sisteme arabile fac parte esențială din valoarea lor 
naturală, la fel ca și structura vegetației rare și eterogene formată din culturi și pârloagă. 

Sistemele silvo-pastorale de intensitate redusă, care combină culturile arabile și pășunatul 
turmelor cu pomi, cum sunt așa-numitele dehesas și montado, sunt sisteme agricole cu 
caracteristici unice care susțin multe specii de interes comunitar, printre care Lacerta 
schreiberi și acvila imperială iberică (Aquila adalberti). 

Culturile permanente de intensitate redusă, inclusiv livezile, plantațiile de măslini și 
podgoriile se regăsesc adesea în ariile Natura 2000 deoarece bogăția lor structurală, inclusiv 
mozaicurile de terase, gardurile vii, pajiștile și alte elemente de vegetație semi-naturală, 
oferă un habitat adecvat pentru numeroase specii asociate inițial cu terenurile forestiere 
deschise și/sau habitatele stâncoase. Livezile tradiționale sunt excelente pentru o gamă 
variată de specii care au nevoie de habitate complexe, cum ar fi tritonul cu creastă (Triturus 
cristatus) și pentru insectele xilofage care depind de materialul lemnos putrezit, ca rădașca 
(Lucanus cervus). În culturile permanente se găsesc numeroase specii de păsări, inclusiv 
frunzărița balcanică (Hippolais olivetorum). Liliecii, cum este liliacul mic cu potcoavă 
(Rhinolophus hipposideros), cutreieră și ei livezile tradiționale. Culturile permanente de 
intensitate redusă sunt apreciate, de asemenea, pentru proprietățile lor peisagistice și 
pentru asocierile culturale și istorice. 

Câteva specii Natura 2000 se găsesc și pe terenurile agricole folosite intensiv. Aici ne 
referim și la unele efective de importanță internațională de gâște și lebede care iernează pe 
aceste terenuri, de exemplu, gâsca călugăriță (Branta leucopsis) și lebăda de iarnă (Cygnus 
cygnus). Hârciogul european (Cricetus cricetus), care este inclus în anexa IV din directiva 
privind habitatele, deci necesită protecție strictă conform articolului 12, trăiește pe terenuri 
arabile unde există suficiente resurse de hrană și refugii în culturile furajere și în vegetația 
sălbatică de pe margini.  
 
Caseta 2.1. Relația dintre terenul agricol cu înaltă valoare naturală și Natura 2000 

Conceptul de teren agricol cu înaltă valoare naturală (HNV) s-a adoptat la scară largă în politicile 
agricole din întreaga Europă. Terenul agricol cu înaltă valoare naturală cuprinde acele zone din 
Europa unde agricultura reprezintă modul principal (adesea dominant) de utilizare a terenului și 
unde acea agricultură sprijină sau este asociată fie cu o mare diversitate de specii și habitate, fie cu 
prezența unor specii de interes european și/sau național și/sau regional pentru conservare sau 
ambele (Beaufoy & Cooper, 2008; Cooper et al, 2007; Oppermann et al, 2012). În cadrul acestei 
definiții se identifică trei tipuri de teren agricol HNV: 
• tipul 1: teren agricol cu proporție ridicată de vegetație semi-naturală, 
• tipul 2: teren agricol cu un mozaic de agricultură de intensitate scăzută și elemente naturale și 

structurale cum ar fi marginile câmpurilor, aliniamente de garduri vii, ziduri de piatră, petice de 
pădure sau tufăriș, mici râuri etc., 

• tipul 3: teren agricol ce susține specii rare sau o proporție ridicată din populațiile europene sau 
mondiale.  

În practică, există o suprapunere considerabilă între zonele cu teren agricol HNV și terenul agricol din 
ariile Natura 2000, deoarece tipul 3 de HNV s-a identificat folosind informații din rețeaua Natura 
2000, precum și din ariile de importanță avifaunistică, din principalele habitate ale fluturilor și din 
alte seturi naționale de date corespunzătoare (pentru detalii suplimentare a se vedea Paracchini et 
al.). 
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Însă cele două concepte sunt total diferite unul față de celălalt. Terenul agricol HNV este un concept 
vast ce acoperă toată biodiversitatea și nu are forță juridică. Natura 2000, pe de altă parte, este 
reglementată de legislația europeană. Terenurile agricole sunt incluse în rețeaua Natura 2000 dacă 
sunt de importanță cheie pentru una sau mai multe specii și habitate comunitare protejate de 
directivele privind păsările sau habitatele (adică nu toate zonele unde sunt prezente speciile și 
habitatele sunt obligatoriu incluse în rețeaua Natura 2000 - a se vedea Capitolul III). Odată incluse în 
rețeaua Natura 2000, statele membre au obligația legală de a le administra astfel încât să asigure 
conservarea speciilor și a tipurilor de habitate pentru care au fost desemnate.  

A se vedea Capitolul IV pentru mai multe detalii despre sistemele agricole și managementul 
habitatelor și al speciilor. 

2.2. Care sunt habitatele și speciile de interes comunitar vizate?  

Multe dintre habitatele și speciile Natura 2000 protejate de directivele privind păsările și 
habitatele depind de sau sunt asociate cu practicile agricole (a se vedea Tabelul 2.1). Așadar, 
lor li se acordă o atenție specială în acest ghid și, pentru simplificare, se vor denumi în 
continuare „habitate agricole cheie” și „specii agricole cheie”.  

Trebuie notat că, potrivit dispozițiilor directivei privind habitatele, în rețeaua Natura 2000 
sunt incluse doar cele mai importante nuclee de situri pentru aceste tipuri de habitate și 
specii, și nu toate zonele în care acestea sunt prezente. După cum se arată în Tabelul 2.1, 
unele tipuri de habitate au doar 20-30% din suprafața totală protejată în cadrul rețelei 
Natura 2000. 

2.2.1 Habitate agricole cheie de interes comunitar 

Anexa I din directiva privind habitatele include 58 de tipuri de habitate (din care 23 sunt 
tipuri de habitat prioritar12) considerate habitate agricole cheie deoarece depind de sau 
sunt asociate cu practici agricole extensive. Ele se împart în opt grupe majore de habitate 
(Comisia Europeană, 2013b). Acestea sunt descrise succint în continuare. Informații mai 
detaliate despre fiecare tip de habitat găsiți în anexa A. 
 

Peste o treime dintre aceste habitate (24) sunt considerate a fi total dependente de practici 
agricole adecvate (Halada et al, 2011). Acestea sunt habitate unde compoziția speciilor a 
fost supusă unei selecții pe parcursul mai multor decenii sau secole și corespunde atât 
condițiilor sitului, cât și tipului și intensității managementului uman. Atât întreruperea 
acestui management, cât și transformarea semnificativă a intensității sale duc la schimbări 
(de obicei ireversibile) în structura habitatului și în compoziția speciilor.  
 

Celelalte 34 de habitate sunt considerate parțial dependente, deoarece managementul fie 
prelungește existența habitatului, blocând succesiunea, fie extinde/menține o zonă extinsă 
de distribuție a habitatului. Unele habitate sunt parțial dependente doar pentru anumite 
sub-tipuri sau într-o parte din distribuția lor. Există câteva tipuri de habitate primare rare în 
condițiile climatice cele mai extreme, care trebuie protejate de orice utilizare agricolă.    

                                                      
12 Directiva privind Habitatele identifică un subset de 72 de habitate din anexa I ca fiind tipuri de habitate 
naturale prioritare, deoarece sunt în pericol de dispariție și Uniunea Europeană are o răspundere specială în 
ceea ce le privește, dată fiind proporția de suprafață pe care acestea o ocupă în mod natural în interiorul UE. În 
mod similar, se identifică un subset de specii din anexa II ca fiind specii prioritare deoarece Uniunea are o 
răspundere specială vizavi de acestea. 
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Matorral de ienupăr în centrul Italiei  
(Foto: Parcul Național Foreste Casentinesi) 

o Habitate costiere și halofile 

Pajiștile și mlaștinile costiere sărăturate din jurul 
Atlanticului, Mării Nordului și coastelor boreale au 
fost adeseori pășunate tradițional și s-ar deteriora, 
fiind năpădite de buruieni, dacă s-ar abandona 
pășunatul. Pajiștile și mlaștinile sărăturate interioare 
sunt și ele pășunate sezonier.  
 
o Dune de nisip costiere și interioare 
 

Dunele fixe cu pajiști și tufărișuri depind adeseori de 
pășunatul extensiv pentru stoparea succesiunii și 
menținerea unui habitat deschis. Machair este un 
peisaj costier cu nisip special, dezvoltat de secole de 
pășunat la intensitate scăzută și de rotația culturilor. 
Dunele interioare și pajiștile nisipoase cu iarbă și 
tufărișuri au nevoie de pășunat extensiv sau cosit la 
scară largă și de perturbări la scară mică pentru 
menținerea unui anumit nivel de deranj și limitarea 
tufărișurilor. 
 
o Pajiștile și tufărișurile temperate și boreale 
 

Pajiștile uscate sunt habitate semi-naturale derivate 
din zonele forestiere în urma unui lung istoric de 
pășunat și incendiat. În trecut, acestea erau folosite ca 
pășuni permanente în cadrul unor sisteme agricole 
mixte. De asemenea, ele furnizau combustibil, 
așternuturi pentru vite, furaje, stufăriș și chiar 
materiale pentru construcția drumurilor. Pajiștile 
umede sunt și ele pășunate extensiv uneori, dar 
acestea sunt foarte sensibile la deteriorarea prin 
supra-pășunat. În mod tradițional, pajiștile alpine erau 
pășunate sezonier în regim de transhumanță și 
totodată de specii sălbatice de rumegătoare. Pajiștile 
boreale sunt pășunate de reni. 
 
o Tufărișuri sclerofile (matorral) 
 

Habitatele de tufărișuri sclerofile se găsesc în jurul 
Mediteranei. Câteva petice de vegetație naturală 
acoperă zone supuse unor condiții extreme, iar acestea 
trebuie lăsate în pace. Dar majoritatea sunt habitate 
secundare formate prin distrugerea pădurilor de stejari 
și secole consecutive de pășunat deschis cu oi și capre 
și incendii regulate. De exemplu, formațiunile de 
tufărișuri de ienupăr de pe pajiști sau pajiști calcaroase 
sunt larg răspândite în aproape toate regiunile Europei 

 
Dune calcaroase fixe pe Coasta Sefton 
(Foto: John Houston) 
 

 

 
Pajiști nord-atlantice umede în New Forest, 
Anglia (Foto: Steve Humble) 

 
Pajiști sărăturate atlantice cu Limonium spp.  
(Foto: Dr J.P. Doody) 
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Pajiști bogate în specii în Cehia  
(Foto: Parcul Național Krkonoše Administration) 

 
Mlaștini alcaline cu bumbăcăriță 
(Foto: Viera Šefferová Stanová) 

 
Pavaj de calcar în The Burren, Irlanda. 
(Foto: Sharon L. Parr) 

 
Pășune împădurită din Suedia  
(Foto: Jens Johannesson) 

și depind de pășunatul extensiv pentru a-și păstra mozaicul caracteristic de tufărișuri și 
pajiști. 
 
o Pajiști naturale și seminaturale 
 

Formațiunile europene de pajiști alcătuiesc o varietate 
de tipuri și subtipuri, de la pajiști  naturale foarte uscate 
și cu vegetație rară la pajiști aluvionare și pajiști umede 
de Molinia și de la pajiști alpine la dehesas cu stejari 
(Quercus) și pajiști de stepă. La fel de variate sunt și 
sistemele de management și tradițiile locale. Cele 
mai răspândite sunt fânețele. 
 
o Turbării și mlaștini 
 

Majoritatea turbăriilor oferă nutreț puțin și sărac și 
sunt sensibile la pășunat. Prin urmare, multe dintre 
ele nu sunt pășunate, iar dacă sunt, pășunatul 
trebuie să fie controlat foarte strict. În general, 
mlaștinile nu au utilizare agricolă, dar unele tipuri 
de habitate de mlaștină, care nu sunt prea umede, 
se folosesc pentru pășunat ușor sau pentru 
colectarea de materiale pentru așternutul 
animalelor. 
 
o Habitate stâncoase 
 

Pavajele de calcar au nevoie de pășunat și/sau 
recepare pentru a se menține deschise și se 
pășunează ca parte din mozaicurile de habitat cu 
pajiști semi-naturale și tufărișuri. Habitatele 
stâncoase pot face parte și din mozaicuri de 
habitate semi-naturale mai mari, pășunate, de 
exemplu în pășuni alpine sau alvar nordic. 
 
o Pășuni și pajiști împădurite 
 

Pășunile și pajiștile împădurite finoscandinave sunt 
fragmente rămase din sistemele agricole larg 
răspândite în trecut, reprezentate de o combinație 
de pășunat și copaci și tufărișuri răzlețe, recoltate 
în mod tradițional ca nutreț pentru animale. 
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Tabelul 2.1. - Habitate agricole cheie de interes comunitar 

Legendă/Surse: Agri-dep = dependența de agricultură (Halada et al. (2011): 3 = total dependent de 
managementul agricol, 2 = parțial dependent, 1 = parțial dependent, dar doar pentru anumite subtipuri sau 
zone de răspândire. Prioritate = statut prioritar potrivit Anexei I din directiva privind habitatele. %N2K = 
proporția de habitat protejată în cadrul siturilor Natura 2000 conform Anexei la Acoperirea habitatelor și 
speciilor în cadrul rețelei Natura 2000 în Raportul privind articolul 17 (ETC/BD, 2008). % UFC: Proporția de 
suprafață din habitat* în stare nefavorabilă de conservare s-a calculat adunând suma fiecărei evaluări a 
habitatelor per stat membru și regiune biogeografică clasificată ca fiind într-o stare de conservare nefavorabilă 
și apoi împărțind această valoare la suprafața totală de habitat raportată (ETC/BD, 2008 art. 17, baza de date). 
% XX: Proporția de suprafață din habitat* cu stare necunoscută de conservare s-a calculat în același mod. (NB: 
Se presupune, astfel, că toată suprafața cu habitat evaluat necorespunzător este în stare necorespunzătoare, 
în timp ce în orientările de raportare de la art. 17 poate exista o anumită proporție în stare favorabilă atunci 
când starea generală este considerată a fi nefavorabilă). *Fără România (RO) și Bulgaria (BG). Prezența 
habitatelor în Romania și Bulgaria respectă lista de control ETC/BD Habitat 13.  

NOTĂ: Datorită aderării Republicii Croația, s-a adăugat încă un tip de habitat de pajiște dependent de cosit: 
6540: Pajiști sub-mediteraneene de Molinio-Hordeion secalini 

Sursa: Directiva Consiliului 2013/17/UE din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor directive în domeniul 
mediului, având în vedere aderarea Republicii Croația 

Cod Tip de habitat Agri 
dep 

Prioritat
e 

habitat 

% N2K % UFC % XX 

1330
. 

Pășuni atlantice udate de apa mării 1.  65% 100% 0% 

1340
. 

Pășuni continentale udate de apa mării 2. * 51% 100% 0% 

1530
. 

Stepe și mlaștini sărate panonice 1. * 55% 100% 0% 

1630
. 

Pășuni de coastă din Baltica boreală 2. * 71% 100% 0% 

2130
. 

Dune de coastă fixe cu vegetație erbacee (dune gri) 1. * 57% 95% 1% 

2140
. 

Dune fixe decalcificate cu Empetrum nigrum 1. * 58% 93% 0% 

2150
. 

Dune fixe decalcificate atlantice (Calluno-Ulicetea) 1. * 41% 28% 72% 

2190
. 

Depresiuni intradunale umede 2.  51% 93% 6% 

21A0 Machair 3. * 27% 100% 0% 
2250
. 

Dune de coastă cu Juniperus spp. 2. * 67% 76% 24% 

2310
. 

Vegetație psamofilă uscată cu Calluna și Genista 1.   68% 100% 0% 

2320
. 

Vegetație psamofilă uscată cu Calluna și Empetrum 
nigrum  

1.   43% 99% 1% 

2330
. 

Vegetație psamofilă uscată cu pășuni deschise de 
Corynephorus și Agrostis 

1.   43% 98% 2% 

2340
. 

Dune continentale panonice 3. * 29% 100% 0% 

4010 Pajiști umede nord-atlantice cu Erica tetralix 3.  36% 100% 0% 
                                                      
13 Lista de control privind habitatele ETC/BD (2012). http://bd.eionet.europa.eu/article17/reference_portal 

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reference_portal
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. 
4020
. 

Pajiști umede atlantice temperate cu Erica ciliaris și 
Erica tetralix 

3. * 41% 16% 84% 

4030
. 

Pajiști uscate 3.  37% 52% 47% 

4040
. 

Pajiști uscate atlantice de coastă cu Erica vagans  3. * 33% 63% 0% 

4060
. 

Pajiști alpine și boreale 1.   73% 22% 4% 

4090
. 

Lande oro-mediteraneene cu formațiuni endemice de 
grozamă 

2.   62% 2% 91% 

5120
. 

Formațiuni montane de Cytisus purgans 1.   73% 0% 92% 

5130
. 

Formațiuni de Juniperus communis pe lande sau pajiști 
calcaroase 

2.   30% 47% 7% 

5210
. 

Matorral arborescenți cu Juniperus spp. 1.   65% 0% 86% 

5330
. 

Tufărișuri termo-mediteraneene și de pre-deșert  1.   69% 15% 77% 

5420
. 

Sarcopoterium spinosum phryganas 2.   85% 0% 6% 

5430
. 

Phrygana endemică cu Euphorbio-Verbascion 2.   79% 0% 7% 

6110
. 

Pajiști carstice calcaroase sau bazofile, de Alysso-
Sedion albi 

1. * 57% 12% 78% 

6120
. 

Pajiști calcaroase din nisipuri xerice 2. * 18% 99% 1% 

6140
. 

Pajiști silicioase din Pirinei cu Festuca eskia 2.   90% 64% 11. 

6150
. 

Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios 2.   58% 10% 0% 

6160
. 

Pajiști oro-iberice cu Festuca indigesta 2.   68% 0% 100% 

6170
. 

Pajiști alpine și subalpine calcaroase  2.   64% 26% 31% 

6180
. 

Pajiști mezofile macaroneziene 2.   86% 100% 0% 

6190
. 

Pajiști panonice carstice (Stipo-Festucetalia pallentis)  3.   47% 63% 0% 

6210
. 

Pajiști uscate seminaturale și faciesuri de acoperire cu 
tufișuri pe substraturi calcaroase (Festuco-Brometalia) 

3.   49% 49% 23% 

6220
. 

Pseudostepă cu ierburi și specii anuale de Thero-
Brachypodietea 

3. * 60% 3% 82% 

6230
. 

Formațiuni ierboase bogate în specii de Nardus, 
dezvoltate pe substraturi silicioase în zone montane (și 
în zone submontane, în Europa continentală) 

3. * 37% 80% 2% 

6240
. 

Pajiști stepice subpanonice 2. * 67% 100% 0% 

6250
. 

Pajiști stepice panonice pe loess  3. * 39% 99% 1% 

6260
. 

Stepe panonice nisipoase 3. * 33% 100% 0% 

6270
. 

Pajiști fino-scandinave uscate până la mezice, bogate în 
specii de altitudine mică 

3. * 22% 100% 0% 

6280 Alvar nordic și șisturi calcaroase precambriene 3. * 54% 53% 0% 
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. 
62A0 Pajiști uscate din regiunea submediteraneeană estică 

(Scorzoneratalia villosae) 
3.   95% 91% 0% 

6310
. 

Dehesas cu Quercus spp. perene 3.   65% 0% 98% 

6410
. 

Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau 
argilos-nămoloase (Molinion caeruleae) 

3.   35% 94% 4% 

6420
. 

Pajiști umede mediteraneene cu ierburi înalte de 
Molinio-Holoschoenion 

2.   65% 3% 95% 

6430
. 

Liziere de ierburi înalte hidrofile de câmpie și de nivel 
montan până la alpin 

1.  44% 77% 23% 

6440
. 

Pajiști aluvionare inundabile, de Cnidion dubii 3.   52% 100% 0% 

6450
. 

Pajiști aluvionare boreale nordice  3.   18% 100% 0% 

6510
. 

Fânețe de joasă altitudine (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

3.   46% 89% 6% 

6520
. 

Fânețe montane 3.   51% 99% 1% 

6530
. 

Pajiști din zone de pădure fino-scandinave 3. * 54% 100% 0% 

6540
. 

Pajiști sub-mediteraneene de Molinio-Hordeion secalini 3.  n/a n/a n/a 

7210
. 

Mlaștini calcaroase cu Cladium mariscus și specii de 
Caricion davallianae 

1. * 26% 71% 2% 

7230
. 

Mlaștini alcaline 2.   43% 97% 0% 

8230
. 

Roci stâncoase cu vegetație pionieră de Sedo-
Scleranthion sau Sedo albi-Veronicion dillenii  

1.  34% 9% 82% 

8240
. 

Lespezi calcaroase 2. * 47% 27% 37% 

9070
. 

Pășuni din zone de pădure fino-scandinave 3.   19% 100% 0% 
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Lycaena dispar (Foto: P. Dzierza) 

 
Iris humilis în pășuni nisipoase în 
Ungaria (Foto: Wikimedia Commons) 

2.2.2 Habitate agricole cheie de interes comunitar 

Anexa II din directiva privind habitatele prezintă 197 de specii sau subspecii asociate cu 
ecosistemele agricole sau de pajiște. Aceste specii agricole cheie14 includ 115 plante, 48 de 
nevertebrate, 4 amfibieni, 89 de reptile și 21 de mamifere. 62 din cele 195 de păsări incluse 
în anexa I a directivei privind păsările sunt considerate specii agricole cheie15. Toate cele 259 
de specii sunt incluse în anexa B a acestor orientări cu preferințele de habitat. 

Pentru a supraviețui în UE, mare parte din aceste specii agricole cheie depind de 
continuarea practicilor agricole tradiționale extensive. Majoritatea speciilor (215 spp.) sunt 
asociate, în primul rând, cu pajiștile, 11 specii cu culturile cerealiere extensive și 30 de specii 
necesită ambele tipuri de sisteme agricole. 

o Plante  

Unele dintre speciile de plante incluse sunt 
endemice, existând doar în unele zone restrânse 
unde sunt protejate cel mai bine în rezerve naturale, 
dar până de curând celelalte specii erau mai 
răspândite și au suferit din cauza pierderii 
habitatelor și a practicilor agricole tradiționale 
extensive care le întrețineau. Această listă include 
buruieni arabile care erau destul de abundente și 
răspândite în Europa, dar acum au rămas doar în 
efective mici, fragmentate, în zone unde încă mai 
există culturi cerealiere arabile extensive. 

o Nevertebrate 

Lista speciilor nevertebrate asociate cu pajiștile 
include 14 specii de fluturi și 8 de molii. Aici intră 
fluturi care până de curând erau larg răspândiți în 
fânețe, pajiști umede (pajiști de Molinia și mlaștini) 
sau pășuni calcaroase, dar au suferit reduceri 
drastice ale efectivelor din cauza pierderii acestor 
pajiști exploatate extensiv. Tot aici regăsim și 
lăcustele și greierii, gândacii și melcii care trăiesc pe 
pajiști semi-naturale.   

                                                      
14 Raportul UE privind situația de referință în domeniul biodiversității (AEM, 2010) a identificat speciile agricole cheie ca 
fiind cele care folosesc ecosistemele agricole și/sau pajiștile ca habitat preferat. Notele explicative ale AEM arată că natura 
legăturii dintre specii și habitatele lor se exprimă în trei feluri: 

• habitatul preferat: principalul habitat al speciei, specia folosește de obicei acest habitat pentru traiul cotidian sau 
marea parte a efectivelor este legată de acest tip de habitat;  

• habitatul adecvat: habitat în care speciile apar în mod regulat, dar nu este cel preferat sau nu se poate determina 
habitatul preferat (pentru speciile care trăiesc în mod regulat în mai multe tipuri de habitat); 

• habitat ocazional: speciile trăiesc uneori în acest tip de habitat, dar numai marginal sau numai o mică parte din 
efectivele speciei folosește acest habitat. 

15 Speciile de păsări agricole cheie sunt definite ca fiind acelea din anexa I la directiva privind păsările care au 
peste 10% din efectivele europene în unul sau mai multe tipuri de habitat agricol în cel puțin un sezon (Tucker 
și Evans, 1997). Numerele speciilor care folosesc fiecare habitat, speciile prioritare, speciile dispersate și speciile aflate în 
stare nefavorabilă sunt enumerate în anexa B. 
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Vipera de stepă (Vipera urisinii) este asociată în 
primul rând cu pajiștile deschise 

 
Popândăul european (Spermophilus citellus) 
(Foto: Arhiva MME) 

  

 
Găinușa cu suliță (Pterocles alchata) (Foto: 
J.M. Cereza) 

o Amfibieni și reptile 
Speciile agricole cheie de amfibieni și reptile sunt 
adesea strâns asociate cu mozaicul de suprafețe 
agricole bogate în elemente structurale și 
funcționalități agricole cum ar fi iazurile, zidurile de 
piatră fără mortar și terasele și livezile, podgoriile 
sau grădinile. Alte specii de amfibieni pot trăi chiar 
în habitate modificate, cum ar fi subspecia broaștei 
de pământ (Pelobates fuscus insubricus), care se 
găsește în unele orezării din lunca Po, în Nordul 
Italiei.  

o Mamifere 
Speciile agricole cheie de mamifere includ unele 
rumegătoare mari care folosesc pășunile extensive 
create de marile sisteme de pășunat extensiv la 
scară mare, cum ar fi cele două specii de capră 
neagră (Rupicapra spp) de pe pășunile alpine sau 
zimbrul (Bison bonasus) din mozaicurile de pajiști 
cu peisaj forestier. Tot aici intră și mamifere care 
trăiesc în zone agricole mixte de tip mozaic bogate 
în elemente structurale, inclusiv dihorul (Mustela 
putorius), Microtus cabrerae, liliacul mare cu 
potcoavă (Rhinolophus ferrumequinum), Sicista 
subtilis și cele două specii de popândău 
(Spermophilus citellus și Spermophilus suslicus). 

o Păsări  
Speciile agricole cheie de păsări sunt păsări care au 
peste 10% din populația europeană în unul sau 
mai multe tipuri de habitate agricole cel puțin o 
parte a anului. Pajiștile de stepă au o importanță 
deosebită aici, deoarece sunt relativ rare în UE și 
totuși, găzduiesc efective semnificative din 32 de 
specii agricole cheie de păsări. Zonele de 
tufărișuri mediteraneene semi-naturale și 
pajiștile umede sunt și ele deosebit de 
importante pentru păsări.  

Sistemele cerealiere de intensitate redusă (adică 
pseudo-stepele) sunt de importanță mare pentru 
o serie de specii de păsări din anexa I. Habitatele 
agricole tipice sunt și ele importante pentru o 
serie de specii de păsări larg răspândite din anexa 
I, dintre care multe sunt relativ dispersate. Ele au 
nevoie de măsuri de conservare la un nivel extins al exploatației agricole. 
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2.3. Care este starea actuală de conservare a habitatelor și speciilor dependente de 
agricultură? 

O dată la șase ani, statele membre trebuie să raporteze starea de conservare a habitatelor și 
speciilor de interes comunitar de pe teritoriul lor (a se vedea caseta 2.2). Raportul pentru 
perioada 2001-2006 a concluzionat că majoritatea habitatelor și speciilor Natura 2000 
dependente de agricultură rămân sub amenințare. Statele membre au evaluat 76% din 
habitatele agricole ca având o stare nefavorabilă de conservare (ETC/BD, 2008 Comisia 
Europeană, 2009). 

O comparație între evaluarea tipurilor de habitate asociate cu agricultura și a celorlalte 
tipuri de utilizare a terenului arată că tipurile de habitat asociate cu agricultura au, în 
general, o stare de conservarea mai proastă, doar 7% din evaluări fiind favorabile, 
comparativ cu 21% în cazul habitatelor „non-agricole” (a se vedea figura 2.2). Rapoartele 
depuse de statele membre arată că pajiștile sunt supuse celor mai mari presiuni.   

Situația este gravă mai ales în regiunea atlantică unde evaluările arată că niciunul dintre 
habitatele asociate cu agricultura nu sunt într-o stare favorabilă. Regiunea atlantică suferă 
cele mai mari presiuni asupra terenului agricol și include unele dintre zonele agricole cel mai 
extensiv exploatate din UE. În regiunile panonică și mediteraneană, procentajul de evaluări 
favorabile pentru aceste tipuri de habitat a fost de 5% și respectiv 3%. Dar situația din 
regiunea mediteraneană este complicată de procentajul foarte ridicat de evaluări ce 
raportează o stare „necunoscută” pentru anul 2006. 

Figura 2.2. Starea de conservare a tipurilor de habitat considerate a fi asociate cu 
agricultura comparativ cu cele care nu sunt asociate cu agricultura (2001-2006) 

Tipuri de habitat asociate cu agricultura 
(204 evaluări) 

Tipuri de habitat ne-asociate cu agricultura (497 
de evaluări) 

  

Sursa: Comisia Europeană, 2009 
 

Starea de conservare a 70% dintre speciile de interes european din ecosistemele agricole 
este nefavorabilă și doar 3% sunt în stare favorabilă, iar pentru 27%, starea de conservare 
este necunoscută; în ceea ce privește speciile de interes european din ecosistemele de 
pajiște, 56% au o stare de conservare nefavorabilă, 15% sunt în stare favorabilă, iar pentru 
29% starea de conservare este necunoscută. 

 

52%

24%

17%

7%  

30%

30%

19%

21%
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Caseta 2.2. Evaluarea stării de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar 

Statele membre trebuie să monitorizeze starea de conservare a habitatelor naturale și a speciilor de 
floră și faună sălbatică de interes comunitar prezente pe teritoriul lor, adică toate habitatele și 
speciile incluse în anexele la directivele privind natura. Această dispoziție nu se limitează la siturile 
Natura 2000 și este necesar a se colecta date atât din interiorul, cât și din exteriorul rețelei Natura 
2000 pentru a înțelege pe deplin starea de conservare. Principalele rezultate ale acestei monitorizări 
trebuie raportate Comisiei o dată la șase ani, conform art. 17 din directiva privind habitatele.  

Prima evaluare sistematică a stării de conservare a tipurilor de habitat și a speciilor protejate prin 
directiva privind habitatele s-a realizat în 2007 (și a acoperit perioada 2001-2006) în 25 de state 
membre și 11 regiuni biogeografice (7 pe uscat și 4 pe mare). În 2007, statele membre au raportat 
întinderea și starea fiecărui tip de habitat și specie Natura 2000 de pe teritoriul lor și au identificat, 
de asemenea, posibilele cauze pentru starea nefavorabilă de conservare a fiecărui habitat și a 
fiecărei specii, folosind o listă standard de coduri de amenințare care a permis o evaluare relativ 
cuprinzătoare a importanței amenințărilor asociate cu agricultura pentru habitatele agricole și 
speciile de interes comunitar. Acest exercițiu de raportare a oferit o primă imagine de ansamblu și 
un prim punct de referință pentru evaluarea viitoarelor tendințe. Următoarele rapoarte pentru 
perioada 2007-2012 se vor publica în 2014. 

Sursa: ETC/BD (2008) Directiva privind habitatele art. 17 Raport tehnic (2001-2006). Centrul tematic 
european pentru biodiversitate (http://bd.eionet.europa.eu/article17) 
 

În 2014, statele membre raportează pentru prima dată cu privire la conservarea speciilor de 
păsări cuprinse în directiva privind păsările.  

Se realizează ample operațiuni de monitorizare a păsărilor pe tot teritoriul UE și devine clar 
că majoritatea păsărilor specifice terenurilor agricole sunt în declin, multe fiind chiar 
amenințate. Conform BirdLife International, în 2004, la nivelul UE, 55 din 62 de specii 
specifice terenurilor agricole au fost evaluate drept având o stare nefavorabilă de 
conservare (Birdlife International, 2004). Această proporție foarte mare de specii cu stare 
nefavorabilă arată în mod evident importanța aplicării măsurilor de conservare pentru 
speciile de păsări specifice terenurilor agricole. Mai mult, 20 din cele 62 de specii cheie de 
păsări au fost identificate drept specii prioritare și, prin urmare, având nevoie de măsuri 
suplimentare de protecție specială, cum ar fi planurile de acțiune pentru specii16. 

Aceste constatări întăresc concluzia că, pentru terenurile agricole, sunt necesare măsuri de 
conservare care să asigure îndeplinirea obiectivelor directivei privind habitatele. Aceste 
măsuri sunt importante mai ales în cazul habitatelor de pajiște, cu care sunt asociate 
majoritatea speciilor agricole cheie. Astfel, devine clară importanța acestor habitate și 
nevoia dezvoltării și aplicării de măsuri pentru susținerea agricultorilor și a sistemelor și 
practicilor agricole specifice care sunt esențiale pentru conservarea lor pe termen lung.  

 

                                                      
16 Deși directiva privind păsările nu identifică specii prioritare de păsări, Comitetul Ornis (care oferă Comisiei 
consultanță vizavi de aplicarea directivei) a convenit asupra unei liste de 51 de specii și subspecii considerate 
prioritare pentru finanțarea LIFE Nature și dezvoltarea planurilor de acțiune. Aceste specii prioritare includ 
toate speciile amenințate la nivel global care sunt prezente în UE în mod obișnuit și câteva alte specii supuse 
unor amenințări deosebite ca rezultat al rarității și/sau scăderii rapide a efectivelor respective. 
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2.4. Care sunt principalii factori ai transformării agricole ce trebuie abordați? 

Sistemele agricole extensive din siturile Natura 2000 și alte zone cu teren agricol HNV sunt 
foarte vulnerabile la abandonul agricol (IEEP & Veenecology, 2005; Keenleyside & Tucker, 
2010; Poláková et al, 2011; Zimmermann et al, 2010).  

Abandonul agricol este determinat de factori complecși care subminează viabilitatea 
agriculturii în contextul socio-economic prezent de utilizare a terenului în fiecare zonă 
(Keenleyside & Tucker, 2010). În aceste zone, agricultura este supusă presiunilor ce decurg 
dintr-o combinație de factori sociali, economici, politici și de mediu, de exemplu scăderea 
prețurilor la carne, constrângerile de forță de muncă și timp, accesul limitat la piețe, 
îmbătrânirea populației rurale, eroziunea solului și constrângeri legate de productivitate și 
mecanizare impuse de factori geografici, cum ar fi pantele abrupte sau fertilitatea redusă a 
solului (IEEP & Veenecology, 2005; Keenleyside & Tucker, 2010).  

Managementul extensiv al creșterii animalelor a devenit neprofitabil în multe regiuni 
agricole, ceea ce a dus fie la abandon, fie la intensificarea activității, în absența unui sprijin 
financiar (Beaufoy & Marsden, 2010). În Europa de Est, închiderea a numeroase ferme de 
stat a dus la declinul dramatic al numărului de animale și la abandonarea unor suprafețe 
mari de teren de pășunat.  

Zonele cele mai afectate de riscul de abandon au fost identificate în prezent prin proiecție 
ca fiind cele de munte și de deal (Keenleyside & Tucker, 2010). Majoritatea habitatelor din 
aceste zone au nutreț de o valoare scăzută și rate mici de productivitate, ceea ce înseamnă 
că din perspectiva produsele agricole, pe piața actuală, aceste sisteme sunt adesea 
profitabile doar marginal (Ecologic, 2006b). De exemplu, un studiu realizat în Regatul Unit a 
descoperit că, în ultimii patru ani, o treime din agricultorii din zonele înalte au redus sau au 
întrerupt pășunatul în zonele mlăștinoase (Clothier and Finch, 2012).  

Pe de altă parte, a doua cea mai importantă presiune exercitată asupra habitatelor agricole 
și speciilor cheie o reprezintă intensificarea managementului. În ultimii o sută de ani și 
îndeosebi începând cu anii ’50, factorii dezvoltării economice (cum ar fi creșterea piețelor de 
bunuri și a prețurilor, progresele tehnologice și măsurile de piață și sprijinul acordat prin 
PAC) au dus la ameliorări semnificative în sectorul agricol și la intensificarea 
managementului.  
 
Acest lucru a cauzat transformări majore în habitatele agricole, de exemplu, s-au pierdut 
multe elemente naturale și semi-naturale rămase, ceea ce a dus la sisteme agricole puternic 
modificate și simplificate. Numeroase habitate sunt afectate de o combinație de abandon în 
unele zone și intensificare în altele. 
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2.5. Care sunt principalele presiuni exercitate asupra habitatelor și speciilor dependente 
de agricultură? 

Această secțiune rezumă principalele presiuni exercitate asupra habitatelor și speciilor 
agricole cheie din cauza transformării practicilor agricole17. Rezultatele sunt prezentate în 
figurile 2.3 și 2.4. 

Această evaluare arată că abandonarea practicilor tradiționale extensive de creștere a 
animalelor este cea mai importantă presiune exercitată asupra habitatelor agricole cheie, 
conform descrierii de mai sus. În același timp, există și alte presiuni asociate cu 
intensificarea practicilor agricole care afectează în mod negativ habitate agricole cheie și 
specii agricole cheie de interes comunitar.  

Conform așteptărilor, presiunile majore asupra speciilor agricole cheie le oglindesc în mare 
pe cele din habitatele care le găzduiesc. Presiunile ce țin de managementul pășunatului sau 
al cositului reprezintă clasa de presiune cea mai semnificativă, urmată de fertilizare, 
cultivare, împădurire și transformări hidrologice. Peste jumătate dintre specii sunt afectate 
de sub-pășunat și/sau supra-pășunat, iar alte transformări ale activităților de pășunat, ca de 
exemplu schimbarea tipului de animale sau lipsa păstoritului, afectează cel puțin 32% dintre 
speciile analizate.   

o Lipsa pășunatului și/sau a cositului 

S-a constatat că sub-pășunatul afectează două treimi din habitatele analizate, nouă dintre 
acestea fiind grav amenințate din cauza încetării totale a acestui management. Sub-
pășunatul, inclusiv abandonul, este un alt factor semnificativ care afectează majoritatea 
speciilor, indiferent de taxonul din care fac parte. Declinul sau abandonarea cositului 
afectează toate habitatele de pajiști din Anexa I, existând dovezi că acest lucru reprezintă o 
amenințare gravă pentru aproape jumătate dintre tipurile de habitat de pajiște. 

Întreruperea cositului pentru numai câțiva ani reduce bogăția speciilor de plante din fânețe 
(Baur et al, 2006; Dover et al, 2011). Pășunile abandonate pot prezenta inițial o sporire a 
abundenței speciilor de plante importante pentru conservare, dar ele pierd din bogăția 
generală de specii, mai ales cele care formează rozete și înfloresc primăvara (Vassilev et al, 
2011). Dacă sunt abandonate perioade îndelungate de timp, habitatele suferă adeseori o 
transformare în comunități de tufișuri lemnoase și pădure. Habitatele alcătuite din tufărișuri 
și pajiști depind și ele de pășunatul la o intensitate redusă pentru a le împiedica 
transformarea (Calaciura and Spinelli, 2008) și a le menține diversitatea speciilor 
(Papanikolaou et al, 2011). 

o  Lipsa păstoritului 

În ultimele decenii, declinul pășunatului prin păstorit a avut consecințe negative pentru 
suprafețe mari de habitate semi-naturale pășunate, care au dus la invazia tufărișurilor în 

                                                      
17 În baza publicațiilor existente și a opiniilor experților, s-a realizat o evaluare detaliată a practicilor agricole 
care afectează habitate agricole cheie. De asemenea, s-au efectuat evaluări detaliate ale presiunilor pentru speciile 
agricole cheie. Evaluarea se bazează pe rapoartele statelor membre cu privire la starea de conservare a habitatelor și a 
speciilor incluse în directiva privind habitatele în 2007, precum și pe literatura de specialitate și pe opiniile experților 
(referințele sunt prezentate în Anexele B și D). 
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unele zone și la supra-pășunat, în altele (García-González, 2008; Rochon et al, 2009). Ca 
atare, pentru speciile agricole cheie, presiunea cea mai răspândită o reprezintă abandonul 
sistemelor de pășunat extensive pastoraliste și invadarea pajiștilor de tufărișuri. 
Disponibilitatea limitată și costul ridicat al păstorilor cu experiență este o problemă larg 
răspândită în zonele cu suprafețe comune de pășunat din sudul și estul Europei (García-
González, 2008; Pardini and Nori, 2011).  

Figura 2.3 Proporția de habitate agricole cheie afectate de fiecare presiune și proporția de 
amenințări critice 

Legenda: sub-pășunat:=presiunea exercitată de pășunat este prea mică pentru a menține starea habitatelor, 
inclusiv abandon; schimbări în practicile de pășunat - schimbări în ceea ce privește calendarul și tipurile de 
animale, folosirea de nutreț suplimentar și lipsa păstoritului; supra-pășunat = efective mari sau perioade lungi 
de pășunat care afectează habitatul (inclusiv schimbări ale vegetației, compactarea și eroziunea solului, 
eutrofizare, distrugerea cuiburilor); îngrășăminte sau gunoi de grajd - folosirea gunoiului de grajd de la fermă 
și/sau a îngrășămintelor artificiale; împădurire = plantarea intenționată a unor specii forestiere, regenerare ne-
naturală; cultivare - transformarea în pajiști intensive prin arare, fertilizare și reînsămânțare sau transformarea 
în culturi arabile; transformări hidrologice - inclusiv asanarea zonelor umede, prevenirea inundării naturale 
prin modificarea albiei naturale a râului sau a dinamici costiere, schimbări la nivelul dinamicii apei subterane 
din cauza extragerii pentru irigații; managementul necorespunzător al incendiilor - reducerea sau încetarea 
incendiilor ce reduc starea de conservare, prin absența managementului incendiilor controlate sau prin 
prevenirea incendiilor naturale; reducerea cositului - reducerea sau întreruperea cositului din cauza 
abandonării; schimbări în practica cositului/furajului însilozat = schimbarea calendarului tăierilor, mecanizare 
și alte schimbări nespecificate, inclusiv trecerea de la fâneață la tăierea furajului pentru însilozare; daune 
produse de incendii = incendii (în scopuri agricole sau nu) care dăunează stării habitatului; erbicide = folosirea 
de erbicide ce afectează starea de conservare a habitatelor sau speciilor sau de pesticide care afectează 
speciile.  

 



 

 25 

Figura 2.4 Proporția de specii agricole cheie afectate de fiecare presiune și proporția de 
amenințări critice 
Legenda: a se vedea mai sus; dispariția habitatelor agricole = dispariția caracteristicilor habitatelor agricole 
(exemplu: garduri verzi, ziduri de piatră, terase, margini cu ierburi rezistente, petice de pădure, copaci, iazuri, 
clădiri vechi); pierderea diversității habitatului = specializarea culturilor/reducerea rotațiilor/pierderea 
mozaicului de habitate prin intensificarea agriculturii; operațiuni agricole = decesul animalelor care nu se pot 
da la o parte din calea utilajelor; competiție cu animalele de fermă = competiție pentru habitat sau hrană cu 
speciile de vânat sau domestice sau bolile transmise de aceste specii. 
 

 
 

o Intensificarea practicilor agricole, supra-pășunatul și efectivele ridicate ale turmelor, 
hrana suplimentară 

În ariile Natura 2000 unde există potențial de creștere a productivității agricole sau de 
modificare a gestionării efectivelor de animale, habitatele sunt adesea afectate de 
intensificarea practicilor agricole. Peste jumătate dintre habitatele și speciile analizate sunt 
afectate de pășunatul prea intensiv în unele zone de răspândire. Impactul supra-pășunatului 
asupra pajiștilor marginale a scăzut de când plățile directe prin PAC au fost decuplate de la 
numărul de animale (Van der Wal et al, 2011). Însă supra-pășunatul rămâne o realitate în 
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unele zone din cauza lipsei păstorilor, a modificărilor tipurilor de animale și a lipsei altor 
sisteme de control al efectivelor de animale, cum ar fi pășunatul prin rotație.  

Hrănirea suplimentară a efectivelor de animale permite și ea creșterea densității acestora și 
modifică caracterul sezonier al pășunatului, ducând la creșterea presiunii exercitată de 
acesta Mai mult, fără mutarea regulată a culoarelor de alimentare, concentrația efectivelor 
de animale în jurul acestora poate provoca un nivel ridicat de eroziune a solului și 
eutrofizare și totodată sub-pășunatul vegetației aflate departe de aceste culoare. 

o Schimbări în practicile și mecanismele cositului 

Mecanizarea și intensificarea cositului ierbii are un impact negativ la scară mare asupra 
plantelor, animalelor și comunităților din pajiști. În mod tradițional, strânsul fânului crea un 
mozaic de petice cosite diferit, datorită dimensiunilor reduse ale parcelelor, recoltării 
manuale și cererii și ofertei locale. Culesul ierbii cu mijloace moderne și mecanizate (de 
exemplu, pentru însilozare sau ca furaj pentru animalele din exploatație) se face, în general, 
cu îndepărtarea simultană a ierbii de pe suprafețe mari de teren, ceea ce duce la distrugerea 
instantanee și completă a habitatelor pentru nevertebrate și păsări și, totodată, 
sincronizează regenerarea pajiștii pe toată suprafața, reducând eterogeneitatea habitatelor 
și afectând acele specii care au nevoie de petice de teren golaș sau ierburi scurte (Cizek et 
al, 2012). Totodată, utilajele agricole ucid în mod direct majoritatea animalelor mici care nu 
se pot da la o parte la timp, cum ar fi lăcustele, albinele, amfibienii și unele păsări care se 
reproduc târziu (Humbert et al, 2009).  

o Îngrășăminte și var 

Majoritatea pajiștilor semi-naturale sunt sărace în elemente nutritive și extrem de sensibile 
la fertilizare. Folosirea îngrășămintelor are un impact profund asupra comunităților de 
plante, reducând practic diversitatea speciilor și crescând înălțimea și densitatea vegetației 
(Cop et al, 2009; Gibson, 2009). Majoritatea tipurilor de habitate Natura 2000 sunt, de 
asemenea, extrem de sensibile la stropirea cu var, care schimbă pH-ul solului și deci 
echilibrul elementelor nutritive din acesta. Majoritatea tipurilor de habitate de pajiște 
uscată din Anexa I nu pot tolera niciun fel de îngrășământ, atât azotul, cât și fosforul având 
un impact important (Ceulemans et al, 2013).  

Mai multe plante esențiale care depind de habitatele de pășune intră în declin pe măsură ce 
se intensifică fertilizarea datorită expansiunii speciilor mai dominante care pot exploata mai 
bine disponibilitatea accentuată a elementelor nutritive (Firbank et al, 2008). Numeroase 
specii de nevertebrate asociate cu habitatele sărace în elemente nutritive sunt afectate 
negativ de această schimbare a comunităților de plante care duce la pierderea plantelor 
specifice cu care se hrănesc adulții și larvele (Orbicon, Écosphère, ATECMA, Ecosystems LTD, 
2009).  

Unele fânețe primesc cantități mici de gunoi de grajd pentru a compensa pierderile de 
elemente nutritive cauzate de strângerea fânului și astfel își păstrează productivitatea, iar 
acest lucru este uneori necesar pentru menținerea comunității de plante din fânețe. Însă 
aplicarea de îngrășăminte prin dispersie lichidă sau îngrășăminte artificiale, în combinație cu 
tăierea frecventă pentru însilozare a dus la dominația ierburilor și a produs schimbări 
semnificative în compoziția speciilor, distrugând valoarea habitatului (Stoate et al, 2009; 
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Zechmeister et al, 2003). Fânețele supuse influenței eutrofizării aeriene nu pot tolera niciun 
fel de fertilizare fără să piardă din diversitatea speciilor. 

 

o Erbicide și pesticide 

Folosirea erbicidelor și/sau a pesticidelor afectează într-un fel sau altul numeroase specii, 
deși pe pajiști aceasta nu reprezintă neapărat o problemă la scară mare. La plante, cauza 
directă este impactul produselor agrochimice, dar și pierderea speciilor cu funcții de 
polenizare și/sau controlul dăunătorilor (Geiger et al, 2010; Haughton et al, 2001). În cazul a 
numeroase specii de reptile, amfibieni, păsări și mamifere, impactul este adesea indirect și 
se datorează declinului speciilor de plante sau nevertebrate folosite ca surse de hrană 
(Campbell et al, 1997; IUCN, 2012; Morris et al, 2005).  

Dar produsele agrochimice pot afecta direct și sănătatea reptilelor și a amfibienilor prin 
poluarea cursurilor de apă și prin creșterea vulnerabilității acestora la paraziți și boli (e.g. 
Christin et al, 2009). Folosirea la scară tot mai largă a avermectinelor sau a altor 
antihelmintice împotriva paraziților animalelor domestice are un efect negativ asupra 
nevertebratelor din bălegar și asupra păsărilor și liliecilor care se hrănesc cu ele (Beynon, 
2012; Vickery et al, 2001). Rodenticidele anticoagulante folosite pentru controlul 
populațiilor de șoareci sunt otrăvitoare atât pentru rozătoare, cât și pentru răpitorii care le 
consumă drept hrană și sunt responsabile pentru numerele semnificative de decese din 
cadrul speciilor Natura 2000 (Lemus et al, 2011; Sánchez-Barbudo et al, 2012). 

o Intensificarea folosirii pajiștilor sau cultivarea și conversia în teren arabil 

Intensificarea folosirii pajiștii prin fertilizare, reînsămânțare și asanare pentru a permite 
producția în vederea însilozării are efecte foarte negative asupra habitatelor Natura 2000 
(Buckingham et al, 2010). Cele mai afectate sunt speciile de plante și nevertebrate asociate 
cu pajiștile naturale, ca albăstrelul mare al cimbrișorului (Maculinea arion) (Orbicon, 
Écosphère, ATECMA, Ecosystems LTD, 2009). 

o Schimbări în practicile extensive privind terenul agricol arabil 

Speciile asociate îndeosebi cu sisteme cerealiere extensive sunt afectate în mod deosebit fie 
de abandon, fie de intensificarea managementului. De exemplu, în Spania, vânturelul mic 
(Falco naumanni), dropia (Otis tarda) și spârcaciul (Tetrax tetrax) depind de culturile 
cerealiere de intensitate scăzută în rotație și combinație cu pârlogi și pășunatul oilor (Catry 
et al, 2012; SEO & Birdlife International, 2011). Alte specii din stepele cerealiere iberice 
afectate de intensificare sunt fâsa de câmp (Anthus campestris), ciocârlia de bărăgan 
(Melanocorypha calandra), ploierul auriu (Pluvialis apricaria) și barza (Ciconia ciconia) 
(Delgado and Moreira, 2000). Plantele au fost foarte afectate de modificarea practicilor 
agricole tradiționale. De exemplu, Bromus grossus, Centaurea lactiflora, Ononis hackelii, 
Linaria ricardoi, Santolina semidentata și Notothylas orbicularis apar ca buruieni în culturile 
cerealiere tradiționale, dar îmbunătățirea controlului semințelor și transformarea practicilor 
agricole (cultivarea mai intensă a solului, lipsa perioadei de iarnă cu miriște, ierbicidele și 
fertilizarea) au dus la declinul drastic al acestor populații (BfN, 2011; ICNB, 2006). 

o Lipsa managementului incendiilor controlate - incendiile prea puține, incendiile prea 
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multe și daunele produse de incendiile necontrolate 

Unele habitate de pajiști și numeroase habitate de tufărișuri și pajiști au fost gestionate în 
mod tradițional prin incendii controlate care promovau creșterea unei vegetații noi și 
hrănitoare pentru animale și opreau transformarea terenurilor în pădure. Dacă se 
abandonează gestionarea activă a incendiilor în același timp cu abandonarea pășunatului, 
habitatele de pajiște pot deveni dominate de câteva specii, pierzându-și biodiversitatea. Mai 
mult, dominația tot mai mare a speciilor de tufișuri și acumularea gunoiului poate declanșa 
incendii intense, necontrolate, datorită disponibilității de biomasă lemnoasă combustibilă. 
Aceste incendii intense se pot întinde pe suprafețe foarte mari, ducând la deteriorarea 
semnificativă a solului (mai ales în turbării) și la creșterea infiltrării de elemente nutritive și a 
eroziunii și pot avea impact de durată asupra ecosistemului. 

o Pierderea proprietăților habitatelor în peisajele agricole 

Există numeroase specii care depind în mod deosebit de habitatele de la granițele fermelor 
(garduri vii, ziduri, șanțuri etc.) sau de alte proprietăți ale habitatelor asociate cu terenurile 
agricole (iazuri, clădiri etc.). Reptilele periclitate, cum este Elaphe situla, trăiesc în terenuri 
cultivate în mod tradițional, pe pereți uscați de piatră și pe terase și garduri vii și sunt 
afectate de pierderea habitatului din cauza intensificării practicilor agricole și pierderii 
terenurilor agricole tradiționale (IUCN, 2012; Temple and Cox, 2009).  

o Pierderea diversității habitatelor 

Unele specii depind în mod special de un mozaic de habitate diverse din aria acoperită de 
efectivele lor (Batáry et al, 2007a; Batáry et al, 2007b). De exemplu, toate efectivele 
cunoscute de gălbior roșcat (Colias myrmidone) ocupă sau ocupau peisaje foarte diverse 
care includeau pășuni, fânețe, teren arabil, pârloagă, mărăciniș, zone împădurite deschise și 
păduri (Marhoul and Olek, 2010). Această specie are două generații anuale cu nevoi parțial 
contrastante care nu pot fi acoperite de o singură metodă de utilizare a terenului sau de o 
singură parcelă. Diversitatea și dinamismul în utilizarea peisajului sunt esențiale pentru a 
asigura fiecărei generații resursele necesare, mai mulți ani la rând. Aceste peisaje rafinate au 
fost create în ultimele secole de utilizatorii tradiționali ai terenurilor și de interacțiunile 
dintre diversitatea lor fizică la nivelul topografiei, solurilor și climei și de factorii istorico-
culturali, cum ar fi tiparele de proprietate și metodele de management. 

o Alte operațiuni sau elemente de infrastructură agricolă 

Ridicarea gardurilor în habitatele deschise poate reprezenta o amenințare gravă pentru 
unele păsări mari care nu sunt foarte abile în zbor. Aceste specii au nevoie de habitate 
ample, deschise și deci folosirea gardurilor în habitate precum stepele poate avea un impact 
major asupra unor specii cum sunt dropia (Otis tarda) (Bota et al, 2005), iar cocoșul de 
mesteacăn (Tetrao tetrix) se ciocnește adesea de gardurile ridicate pentru căprioare pe 
terenurile mlăștinoase din Regatul Unit (Baines and Andrew, 2003). 

o Schimbări la nivelul hidrologiei 

Un sfert din specii și o treime din habitate sunt afectate de transformările hidrologice, în 
timp ce opt habitate sunt amenințate grav de aceste transformări. De multe ori, daunele 
sunt cauzate de asanarea terenurilor pentru a permite practicarea agriculturii și a 
silviculturii comerciale sau dezvoltarea infrastructurii (Middleton et al, 2006). Asanarea 
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artificială se realizează prin săparea de canale sau șanțuri și folosirea de baraje și porți de 
ecluze pentru a redirecționa cursul apei (Holden et al, 2004). Acest lucru duce la scăderea 
pânzei freatice și la secarea habitatelor, determinând schimbări ale proprietăților fizice și 
chimice și, în consecință, pierderea comunităților ecologice caracteristice (Šefferová et al, 
2008a; Šefferová et al, 2008b).  

Pajiștile umede și pășunile sunt foarte sensibile la schimbarea nivelului apei subterane ca 
urmare a supra-extracției, a coborârii canalelor de asanare sau a îndiguirii râurilor (Houston, 
2008). Vechile sisteme acvatice construite pentru a alimenta pajiștile umede și pășunile 
înalte sunt, totodată, habitate importante pentru plante și animale, dar devin tot mai rare 
(Küster and Keenleyside, 2009).  

o Împădurire 

S-a constatat că împădurirea exercită o presiune majoră asupra pășunilor și pajiștilor 
abandonate, inclusiv asupra dunelor fixe, a dunelor continentale și a pajiștilor calcaroase din 
nisipuri xerice împădurite cu conifere. 

În concluzie, menținerea practicilor agricole, mai ales a anumitor sisteme agricole 
tradiționale extensive, este esențială pentru conservarea naturii și a siturilor Natura 2000. 
Aceste sisteme agricole tradiționale sunt amenințate de abandonarea practicilor agricole în 
numeroase regiuni ale Europei, fiind necesare acțiuni pentru a le păstra în teritoriu; în acest 
scop, trebuie ca agricultorilor care se confruntă cu provocările socio-economice menționate 
mai sus să li se ofere sprijin suficient și corespunzător, ținând seama de serviciile ecologice 
pe care le oferă aceștia. 

Informații suplimentare 

 Anexele A, B și C oferă informații suplimentare despre tipurile de habitate și specii care 
depind de sau sunt asociate cu managementul agricol, despre distribuția lor și despre 
starea actuală de conservare a acestora. 

 Seminariile biogeografice Natura 2000 colectează informații detaliate despre starea 
habitatului, presiuni și amenințări. A se vedea: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm 

 Evaluarea stării de conservare a tuturor habitatelor și speciilor de interes comunitar din 
articolul 17 este disponibilă la: 
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal  

 Comisia Europeană (2011) Dezvoltarea rurală în UE - Informații statistice și economice. 
Raport 2011,  Indicator de context 10: Arie Natura 2000. : 
https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development_ro 

 Raportul UE privind situația de referință în domeniul biodiversității (2010): 
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline 

 Sistemele agricole cu înaltă valoare naturală din Europa sunt descrise în Oppermann et al 
(2012). Agricultura cu înaltă valoare naturală în Europa. 35 de țări europene - experiențe 
și perspective. Ubstadt-Weiher, verlag regionalkultur. A se vedea: 
http://efncp.org/publications/books/ 

 Comisia Europeană a publicat un ghid privind măsurile de reducere a fragmentării 
(Kettunen et al, 2007). A se vedea: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_
guidelines.pdf 

https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development_ro
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline
http://efncp.org/publications/books/
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_guidelines.pdf
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 Comisia Europeană a elaborate o serie de studii despre aplicarea măsurlor de 
infrastructură verde. A se vedea: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/studies.htm  

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/studies.htm
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3. TRECEREA ÎN REVISTĂ A CERINȚELOR DE 
MANAGEMENT PENTRU NATURA 2000  

Ce cuprinde acest capitol?  

Acest capitol explică dispozițiile legale ce trebuie puse în aplicare în toate siturile Natura 
2000 pentru a asigura managementul în vederea conservării în conformitate cu art. 6 din 
directiva privind habitatele. Se explică și se ilustrează concepte cheie, cum ar fi atingerea 
unei stări favorabile de conservare, stabilirea obiectivelor de conservare ale sitului și punerea 
în aplicare a măsurilor de conservare necesare.  
 
De asemenea, acest capitol mai subliniază modul în care se poate pune în aplicare art. 6.1. în 
siturile Natura 2000 care conțin suprafețe mari de teren agricol, ținând seama de faptul că 
procesul de planificare a managementului variază de la o locație la alta în funcție de 
cerințele ecologice ale speciilor și habitatelor de importanță europeană prezente, precum și 
de circumstanțele socio-economice și de caracteristicile fizice ale fiecărui sit.  
 

3.1 Cum trebuie administrate și protejate siturile Natura 2000?  

După cum s-a menționat în capitolele anterioare, directivele privind păsările și habitatele cer 
statelor membre, printre altele, să desemneze situri în rețeaua Natura 2000 pentru a asigura 
conservarea unor specii rare și amenințate și a unor tipuri de habitate de importanță 
comunitară acoperite de cele două directive.   
 
Este important să ne reamintim că doar zonele nucleu ale acelor specii și habitate trebuie 
incluse în rețeaua Natura 2000, și nu toate zonele unde apar acestea. Cele două directive 
privind natura prevăd și alte măsuri pentru protecția și conservarea speciilor și a habitatelor 
de importanță comunitară în afara rețelei Natura 2000, dar deoarece aceste orientări se 
axează în special pe administrarea siturilor Natura 2000, respectivele dispoziții nu sunt 
elaborate pe larg aici18.  
 
Odată un sit inclus în rețeaua Natura 2000, statele membre trebuie să îl administreze și să îl 
protejeze în conformitate cu termenii art. 6 din directiva privind habitatele. Art. 6 conține 
trei dispoziții cheie și cere statelor membre:  

• să adopte, pentru fiecare sit, măsurile de conservare necesare în conformitate cu 
necesitățile ecologice ale tipurilor de habitate protejate sau ale speciilor prezente 
[art. 6 (1)];  

• să evite orice activități dăunătoare care ar putea perturba speciile sau deteriora 
habitatele acestora sau tipurile de habitate protejate prezente [Art. 6 (2)]; 

• să protejeze situl de orice proiecte sau planuri noi care l-ar putea afecta, stabilind o 
serie de măsuri de siguranță procedurale și materiale aplicabile planurilor și 

                                                      
18 Pentru informații suplimentare, accesați http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/index_en.htm
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proiectelor ce ar putea avea un efect semnificativ asupra unui sit Natura 2000 [art. 6 
(3) și (4)].  

 
În cadrul acestei structuri, se poate observa că siturile Natura 2000 nu sunt arii strict 
protejate de unde sunt excluse sistematic toate activitățile. Abordarea propusă este una 
diferită, care recunoaște întru totul faptul că oamenii fac parte integrantă din natură și că 
cele două trebuie să conlucreze în parteneriat. Astfel, rețeaua Natura 2000 susține principiul 
dezvoltării și utilizării durabile. Scopul său nu este acela de a exclude activitățile economice, 
ci mai degrabă de a stabili parametrii în care se pot desfășura acestea, salvând totodată cele 
mai amenințate și mai valoroase specii și habitate ale Europei.  
 
• Atingerea unei stări favorabile de conservare 
 
Obiectivul general al celor două directive comunitare privind natura este de a se asigura că 
speciile și habitatele pe care vor să le protejeze ajung la o stare de conservare favorabilă de-
a lungul arealului lor natural din cadrul UE. Acest obiectiv este definit într-o manieră 
pozitivă. Astfel, nu este suficientă simpla prevenire a degradării sau dispariției speciilor și a 
habitatelor acoperite de directivele comunitare privind natura. Statele membre trebuie și să 
adopte măsuri pozitive pentru a menține și a restaura aceste specii și habitate la o stare de 
conservare favorabilă.  
 
Siturile Natura 2000 joacă un rol cheie în atingerea acestui obiectiv general, deoarece ele 
găzduiesc cele mai importante nuclee pentru aceste specii și habitate. Prin urmare, fiecare 
sit trebuie gestionat într-o manieră care să îi asigure contribuția cât mai eficientă la ajutarea 
speciilor și habitatelor pentru care a fost desemnat să atingă o stare favorabilă de 
conservare în cadrul UE.   
 
Faptul că există numeroase specii și habitate de importanță comunitară care au. în prezent. 
o stare de conservare nefavorabilă (a se vedea Capitolul II) subliniază importanța aplicării 
dispozițiilor art. 6 (1), câtă vreme este clar că multe specii și habitate vor avea nevoie de 
măsuri active de restaurare a stării de conservare în cadrul rețelei Natura 2000 dacă e să 
aibă o speranță de a atinge o stare de conservare favorabilă.  
 
• Stabilirea obiectivelor de conservare   
 
Pentru a avea siguranța că fiecare sit Natura 2000 contribuie în mod integral la atingerea 
obiectivului general de stare de conservare favorabilă, este important să se stabilească 
obiective clare de conservare pentru fiecare tip de habitat și specie. În acest sens, este 
necesară o abordare regională pentru toate habitatele și speciile, cu excepția celor mai rare, 
care să poată fi apoi transpusă la nivel de sit în fiecare regiune (Louette et al, 2011). La nivel 
de sit, obiectivele ar trebui să stabilească starea dorită, în locația respectivă, pentru fiecare 
specie și tip de habitat pentru care a fost desemnat situl.  
 
Cea mai bună metodă pentru aceasta este cea cantitativă, oricând aceasta este posibilă sau 
adecvată, de exemplu prin stabilirea unor ținte specifice de timp pentru fiecare dintre 
tipurile de habitat și specii de importanță comunitară prezente (de exemplu, creșterea 
populației de cristei de câmp la 20 de perechi în 8 ani, extinderea cu 100 hectare a pajiștii 
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umede aflată într-o stare bună de conservare. A se vedea secțiunea 3.2. Pentru detalii 
suplimentare. 
 
Caseta 3.1. Ce este starea de conservare favorabilă? 
 
Termenul de stare de conservare este definit în directiva privind habitatele (art. 1).  

- Pentru un habitat natural, stadiul de conservare înseamnă „efectul unui ansamblu de 
factori care influențează habitatul natural și speciile sale specifice, putând afecta aria de 
extindere naturală pe termen lung a habitatului, structura și funcțiile acestuia, precum și 
supraviețuirea pe termen lung a speciilor sale specifice pe teritoriul prevăzut la articolul 2” 
(art. 1 pct. e).  

-  Pentru o specie, stadiul de conservare înseamnă „efectul unui ansamblu de factori care 
influențează specia respectivă, putând afecta aria de extindere naturală pe termen lung a 
speciei și abundența populației acesteia pe teritoriul prevăzut la articolul 2” (art. 1 pct. i))/  

 
Stadiul de conservare a unui habitat natural este considerat „favorabil” când: 
• aria sa de extindere naturală și teritoriile care se încadrează în această arie sunt stabile 

sau în creștere, 
• structura și funcțiile sale specifice, necesare pentru menținerea sa pe termen lung, 

există și vor continua, probabil, să existe în viitorul apropiat și  
• stadiul de conservare a speciilor sale specifice este corespunzător, în conformitate cu 

definiția de mai jos. 
 
Stadiul de conservare a unei specii este considerat „favorabil” când: 
• datele de dinamică a populației pentru specia respectivă indică faptul că specia se 

menține pe termen lung ca element viabil al habitatelor sale naturale, 
• aria de extindere naturală a speciei nu se reduce și nici nu amenință să se reducă în 

viitorul apropiat și  
• specia dispune și este foarte probabil că va continua să dispună de un habitat suficient 

de extins pentru a-și menține populația pe termen lung. 
 
• Identificarea măsurilor de conservare necesare  
 
Odată stabilite obiectivele de conservare, trebuie identificate măsurile de conservare 
necesare pentru îndeplinirea acestor obiective și ținte și negociate cu toți cei implicați, 
pentru ca aplicarea lor să fie eficientă. Acestea trebuie să corespundă cerințelor ecologice 
ale habitatelor și speciilor pentru care s-a desemnat situl.  
 
Articolul 6 alin. (1): „Pentru ariile speciale de conservare, statele membre adoptă măsurile 
de conservare necesare, inclusiv, după caz, planuri de gestionare adecvate, speciale sau 
incluse în alte planuri de dezvoltare, precum și actele administrative sau clauzele 
contractuale adecvate în conformitate cu necesitățile ecologice ale tipurilor de habitate 
naturale din anexa I sau ale speciilor din anexa II prezente pe teritoriul respectivelor situri.” 

În acest sens, este important să ne reamintim că toate dispozițiile art. 6 alin. (1) sunt 
obligatorii, nu opționale (a se vedea Caseta 3.2.). Cu alte cuvinte, statele membre trebuie să 
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introducă măsurile necesare de conservare în toate situațiile și nu doar „după caz”. Măsurile 
pot include atât lucrări de gestiune activă și de restaurare, cum ar fi cositul regulat sau 
îndepărtarea tufărișurilor invazive, cât și acțiuni pasive de „non-intervenție” cum ar fi 
lăsarea de zone necultivate sau în pârloagă. 

 
Caseta 3.2. Interpretarea juridică a art. 6 alin (1) 
 
Conform unei decizii a curții (cauza C-508/04), un stat membru nu poate evita să ia toate 
măsurile de conservare necesare în siturile Natura 2000. „Rezultă din art. 6 alin. (1) al 
directivei că «măsurile necesare de conservare» trebuie adaptate în toate cazurile și nu 
«după caz»19. În articolul 6 alin. (1) cuvintele «după caz» se referă doar la planurile de 
management și nu pot fi înțelese ca o limitare generală a obligației de a adopta măsurile 
legale, administrative sau contractuale necesare...  
 
Directiva impune adoptarea măsurilor de conservare necesare, fapt care exclude orice 
discreție a statelor membre în acest sens.... Mai mult, practicile administrative, care prin 
natura lor pot fi modificate de autorități după bunul plac și nu sunt promovate suficient, nu 
pot fi considerate ca o îndeplinire a obligațiilor statelor membre în contextul transpunerii 
unei directive”. 
 
 
Modul de aplicare a acestor măsuri de conservare depinde de la un sit la altul, în funcție de 
condițiile individuale ale fiecăreia (de exemplu, dacă este teren privat sau public). Art. 6 alin. 
(1) permite un grad ridicat de flexibilitate în acest sens și lasă la latitudinea statelor membre 
să decidă care sunt cele mai bune mijloace de aplicare a măsurilor de conservare necesare. 
Poate fi vorba, după caz, de planuri corespunzătoare de management concepute special 
pentru situri sau integrate în alte planuri de dezvoltare și/sau măsuri legale, administrative 
sau contractuale adecvate.  
 
Multe state membre folosesc planurile de management ca instrument pentru ai ajuta 
managerii și alte părți interesate să abordeze conservarea siturilor Natura 2000. În general, 
planurile de management de la nivelul sitului se folosesc pentru a formula obiectivele de 
conservare ale acestuia împreună cu măsurile necesare pentru atingerea acestora (deși se 
pot utiliza și alte instrumente, cu condiția ca scopul să fie acela de a aplica obiectivele de 
conservare).  
 
Planurile de management pot funcționa și ca instrument pentru a trasa răspunderile 
factorilor socio-economici interesați, ale autorităților și ale ONG-urilor în aplicarea măsurilor 
de conservare necesare identificate. 
 

                                                      
19 Guvernul Austriei a susținut că obligația stipulată în art. 6 alin. (1) nu s-a referit la adoptarea de măsuri de 
conservare în toate cazurile, ci doar a măsurilor de conservare „necesare”. În orice caz, acolo unde au fost 
necesare asemenea măsuri în plus față de obligațiile și interdicțiile stabilite de dreptul austriac, autoritățile 
competente ale provinciei le-au adoptat pentru a atinge o stare de conservare favorabilă. 
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Planurile de management pot fi documente de sine stătătoare sau pot fi „integrate în alte 
planuri de dezvoltare”, în conformitate cu principiul integrării mediului înconjurător în alte 
politici comunitare. În cazul unui plan integrat, este important să ne asigurăm că s-au stabilit 
ținte și obiective de conservare cheie pentru habitatele și speciile relevante vizate în 
respectivul sit. 
Un alt avantaj al planului de management este acela că oferă un instrument util pentru a 
asigura aplicarea dispozițiilor art. 6 alin. (1) într-o manieră clară și transparentă, permițând 
informarea tuturor factorilor interesați cu privire la ce dorește să realizeze rețeaua Natura 
2000 și stimularea acestora să participe activ la discuție. Planurile de management pot ajuta 
și la obținerea de finanțare pentru măsuri și la o mai bună integrare în alte planuri.  
 
Cu toate acestea, trebuie luat notă de faptul că planurile de management existente pentru 
celelalte categorii de arii protejate (de exemplu, parcuri naționale sau naturale) nu sunt 
întotdeauna suficiente pentru a răspunde nevoilor de management ale siturilor Natura 2000 
și trebuie deci adaptate la obiectivele specifice de conservare din aceste situri în funcție de 
speciile și habitatele de importanță europeană prezente acolo.   
 
Deși planurile de management pentru siturile Natura 2000 sunt doar sugerate în directiva 
privind habitatele, acestea par să fie opțiunea preferată de majoritatea statelor membre, 
fiind chiar considerate obligatorii în multe dintre ele. 
 

3.2. Aplicarea art. 6 alin. (1) în siturile Natura 2000 cu teren agricol 

Următoarea secțiune evidențiază pașii necesari pentru aplicarea art. 6 alin. (1) în siturile 
Natura 2000 care conțin suprafețe mari de teren agricol. Măsura în care se vor urma fiecare 
dintre acești pași variază, desigur, de la un sit la altul, în funcție atât de cerințele ecologice 
ale speciilor și habitatelor de importanță comunitară, cât și de circumstanțele socio-
economice și de caracteristicile fizice ale fiecărui sit. Pașii de mai jos sunt, așadar, prezentați 
doar cu titlu indicativ și intenționează să ilustreze modul în care statele membre ar putea 
aplica art. 6 alin. (1). 
 
• Identificarea terenului agricol și a sistemelor agricole din rețeaua Natura 2000 
 
Identificarea terenurilor agricole din rețeaua Natura 2000 necesită, în primul rând, 
cartografierea sau localizarea prin alte mijloace a habitatelor agricole cheie și a suprafețelor 
agricole folosite de speciile cheie. În acest sens, este importantă includerea habitatelor 
agricole cheie parțial sau recent abandonate care ar putea fi restaurate, chiar dacă există 
dovezi puține sau insuficiente despre activitățile agricole actuale. Trebuie ținut seama de 
faptul că s-ar putea ca evidențele statelor membre asupra suprafețelor agricole utilizate să 
nu acopere tot terenul agricol din rețeaua Natura 2000 sau HNV, iar în unele cazuri 
suprafețe considerabile de habitate cheie administrate de agricultori nu sunt înregistrate ca 
suprafață agricolă utilizată. 

A doua etapă este identificarea sistemelor agricole prezente pe respectivul teren agricol 
(sau care au fost prezente până de curând, în cazul terenurilor abandonate). Multe sisteme 
agricole sunt complexe și folosesc parcele diferite de teren, uneori bine separate, pentru 
scopuri diferite care contribuie toate la funcționarea exploatației. Măsurile de gestionare a 
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habitatelor Natura 2000 specifice din respectivul sistem (de exemplu, habitate semi-
naturale pășunate sezonier, fânețe sau pârloage) ar putea eșua dacă nu se ține seama de 
relația cu restul exploatației agricole atunci când se stabilesc obiectivele și se planifică 
măsurile de management.  

Acest risc apare mai ales dacă sistemul agricol per total este neeconomic, iar susținerea 
managementului unei singure părți nu poate împiedica abandonul sau intensificarea 
sistemului per ansamblu. Unele sisteme de producție animalieră sunt puternic adaptate la 
habitatele specifice, de exemplu sistemele pastorale cu transhumanță, terenuri deținute în 
comun sau pășunatul pe termen scurt al turmelor de rumegătoare fără teren.  

Când ambele etape sunt complete, se va putea identifica extinderea totală a terenurilor 
agricole, a exploatațiilor și a agricultorilor ce vor trebui avuți în vedere atunci când se va 
decide ce măsuri de conservare sunt necesare pentru a atinge obiectivele de conservare ale 
sitului. De aceea, în această etapă, este important să se colecteze cât mai multe informații 
cu putință despre toți factorii interesați relevanți care ar trebui implicați sau consultați în 
procesul de planificare a managementului. 

• Identificarea țintelor pentru habitatele și speciile agricole cheie 
 
Conform directivelor privind păsările și habitatele, statele membre au răspunderea clară de 
a se asigura că toate habitatele și speciile de interes comunitar sunt menținute sau readuse 
la o stare favorabilă de conservare (a se vedea secțiunea 3.1. de mai sus). Însă, în practică, 
este necesar să se analizeze ce habitate și ce specii au nevoie de măsuri de conservare mai 
urgente și mai extensive pentru a atinge acest obiectiv.  
 
Așadar, în contextul acestor recomandări privind habitatele și speciile agricole, este 
important ca statele membre să revizuiască starea habitatelor și a speciilor agricole cheie la 
nivel național, regional și biogeografic, după caz. Această evaluare ar trebui să se axeze în 
primul rând pe habitatele și speciile agricole cheie (astfel cum sunt definite în Capitolul II), 
deși în unele țări există alte habitate și specii de interes comunitar care ar putea avea relații 
importante cu agricultura și deci ar merita luate în considerare. 
 
Se sugerează că prioritizarea și stabilirea de ținte pentru fiecare habitat și specie agricolă 
cheie ar trebui să țină seama de următoarele atribute de importanță deosebită pentru 
conservare:  

• proporția din suprafața habitatului/sau din populația speciei care are un stadiu 
nefavorabil de conservare la nivel comunitar, biogeografic și național20, 

• proporția din totalul comunitar și/sau biogeografic al suprafeței habitatului sau al 
populației speciei prezente în statul membru (a se vedea Anexa C pentru estimările 
orientative actuale privind habitatele agricole cheie din fiecare stat membru), 

• proporția din suprafața habitatului sau populația speciei ce apare în siturile Natura 
2000 din statul membru. 

 

                                                      
20Acest calcul ar trebui să se bazeze pe cele mai actuale evaluări în baza art. 17 și să acorde o importanță 
deosebită proporției evaluate ca fiind în „stare nefavorabilă-nesatisfăcătoare”. 
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Odată evaluată starea tuturor habitatelor și speciilor cheie, este utilă stabilrea unor ținte 
pentru conservarea acestora în fiecare sit Natura 2000. De exemplu, se pot stabili ținte 
pentru creșterea (adică restaurarea sau re-crearea) habitatelor sau a populațiilor de specii 
care sunt prea mici (și/sau fragmentate) pentru a fi viabile pe termen lung (Kettunen et al 
2007). Pentru alte habitate, mai puțin amenințate, ar putea fi potrivit să existe o țintă al 
cărei scop să fie acela de a menține un anumit procentaj din acestea (de exemplu, 
menținerea a 95% în stare favorabilă de conservare).  

Este important să se rețină că stabilirea țintelor ar trebui și să țină seama de considerații 
practice, cum ar fi fezabilitatea ecologică a restaurării habitatelor, precum și beneficiile 
suplimentare ce s-ar putea obține de pe urma serviciilor ecosistemice (de exemplu, 
majorarea beneficiilor pentru stocarea carbonului, managementul resurselor de apă și al 
inundațiilor și recrearea și protejarea peisajelor). Aceste beneficii suplimentare ar putea 
crește sprijinul comunităților locale pentru acțiunile de conservare, creând oportunități 
pentru surse alternative de finanțare. 

• Evaluarea presiunilor și a impactului potențial asupra stării de conservare 
 

După ce s-au identificat suprafețele de teren agricol și s-au stabilit țintele pentru habitatele 
și speciile agricole cheie din cadrul rețelei Natura 2000, pasul următor este identificarea 
factorilor și a presiunilor cu care se confruntă diversele sisteme agricole de care depinde 
managementul terenurilor agricole Natura 2000. Această analiză va ajuta la identificarea 
sistemelor agricole și a terenurilor amenințate în viitor de abandon sau intensificare, făcând 
posibile intervențiile înainte să fie prea târziu.  
 
Laolaltă cu informațiile despre țintele și prioritățile habitatelor și speciilor agricole cheie, 
acest lucru va permite autorităților de management să stabilească priorități strategice 
pentru măsurile practice, astfel încât să răspundă presiunilor și să atingă țintele de 
conservare, de exemplu elaborând pachete combinate de măsuri care reglementează o serie 
de habitate și specii țintă.  
 
De asemenea, este important să se compileze cele mai bune informații disponibile privind 
starea habitatelor și a speciilor agricole. Pentru aceasta este necesar accesul la date 
ecologice de încredere, actualizate și extensive (de exemplu, inventare, hărți ale habitatelor 
și atlase ale speciilor) și deci este posibil să fie necesară realizarea de anchete și compilarea 
și cartografierea evidențelor. Asemenea acțiuni pot fi costisitoare, dar experiența și dovezile 
arată că măsurile bine studiate, concepute și țintite sunt, per ansamblu, mai eficiente din 
punctul de vedere al costurilor. În acest sens, ajută să profitați la maxim de expertiza locală, 
națională și internațională și să folosiți serviciile existente21.  

• Stabilirea obiectivelor de conservare a siturilor Natura 2000 la nivelul sitului 
 
După cum s-a explicat mai sus, statele membre au nevoie să stabilească obiective de 
conservare pentru fiecare sit Natura 2000. Obiectivele de conservare de la nivelul sitului ar 
trebui să definească starea la care trebuie să ajungă fiecare specie și tip de habitat de 

                                                      
21 Ca de pildă www.conservationevidence.com 

http://www.conservationevidence.com/
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importanță comunitară prezent în situl respectiv, pentru a maximiza contribuția sitului la 
atingerea unei stări favorabile de conservare per ansamblu.  

Acest lucru va presupune evaluarea la nivelul sitului a măsurii în care habitatul sau specia 
vizată din situl Natura 2000 trebuie menținută la o anumită stare de conservare sau, mai 
frecvent, restaurată la o stare îmbunătățită de conservare (caseta 3.3. și caseta 3.4). Este 
important să se elaboreze obiective de conservare clare și acceptate, deoarece acestea 
reprezintă baza pe care ar trebui definite măsurile de conservare. Obiectivele de conservare 
pot fi specificate în deciziile de desemnare a sitului sau pot fi elaborate mai pe larg în 
contextul planurilor de management al sitului sau al altor instrumente.   

Obiectivele de conservare la nivelul sitului trebuie să se bazeze pe cerințele ecologice ale 
tipurilor de habitate și specii Natura 2000. Cerințele ecologice presupun toate nevoile 
ecologice ale factorilor abiotici și biotici necesari pentru a asigura starea favorabilă de 
conservare a tipurilor de habitat și a speciilor, inclusiv relațiile acestora cu mediul 
înconjurător (aer, apă, sol, vegetație etc.).  

Aceste cerințe se bazează pe cunoștințe științifice și pot fi definite doar de la caz la caz, 
deoarece ele variază de la o specie la alta, dar și în cadrul aceleiași specii de la un sit la altul. 
Ele ar trebui să reflecte importanța sitului pentru menținerea sau restaurarea la o stare 
favorabilă de conservare a habitatelor și speciilor prezente în sit și pentru coerența rețelei 
Natura 2000.  

De asemenea, obiectivele de conservare ar trebui să abordeze și problema amenințării cu 
degradarea sau cu distrugerea la care sunt expuse habitatele și speciile. Sunt necesare 
informații adecvate privind situația de referință pentru a putea stabili obiective de 
conservare specifice sitului.  

Caseta 3.3. Cum se pot stabili obiective de conservare pentru suprafețele de teren agricol 
din rețeaua Natura 2000? 

La stabilirea obiectivelor de conservare specifice sitului, poate fi util să fie avuți în vedere parametrii 
folosiți pentru evaluarea stării de conservare a habitatelor și a speciilor de interes comunitar (ca 
parte din directiva privind habitatele art. 17 Procesul de raportare). În ceea ce privește habitatele, 
acești parametri includ aria de extindere naturală, suprafața acoperită de tipul de habitat în 
respectiva arie de extindere naturală și structura și funcțiile specifice (inclusiv speciile tipice) din 
habitat. Pentru specii, se iau în considerare aria de extindere naturală, populația și suprafața 
habitatului. În continuare, se prezintă câteva exemple de atribute ce pot fi avute în vedere în 
definirea obiectivelor de conservare: 

• Suprafața habitatului: Suprafața ocupată de habitatele țintă trebuie să fie stabilă sau în creștere 
(se pot stabili ținte generale de suprafață).  

• Structura și funcția habitatului: Comunitățile habitatelor țintă trebuie să fie stabile ca distribuție 
și compoziție. Se mențin funcțiile habitatului și parametrii ecologici de care depinde 
continuitatea habitatului. 

• Abundența și distribuția speciilor, structura populației etc.: Populațiile speciilor sunt stabile sau 
în creștere (se pot stabili valori țintă). Tendința populației este în curs de ameliorare. Se menține 
sau se îmbunătățește distribuția speciilor, inclusiv suprafețele vitale și conectivitatea (de 
exemplu, prin ameliorarea habitatelor și recolonizarea zonelor astfel îmbunătățite). Se conservă 
structura populației. 
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• Comunicarea obiectivelor rețelei Natura 2000 

Agricultorii și publicul larg nu vor fi convinși de necesitatea managementului terenurilor 
agricole pentru rețeaua Natura 2000 dacă nu înțeleg nevoia care stă la baza măsurilor de 
conservare și în ce fel stabilirea unor obiective de conservare pentru terenurile agricole pe 
care le dețin în siturile Natura 2000 poate juca un rol important în atingerea unor ținte 
naționale și regionale.  

Așadar, statele membre trebuie să se angajeze într-un dialog cu factorii interesați, mai ales 
administratorii locali de terenuri, și să ofere informații ușor accesibile despre țintele 
strategice și obiectivele de conservare asociate cu habitatele și speciile agricole. De 
asemenea, trebuie să se asigure că obiectivele de conservare pot fi prezentate într-o 
manieră care să fie relevantă și ușor de înțeles pentru agricultori și administratori de 
terenuri. Acest lucru este important pentru a permite un dialog real cu autoritățile despre 
modul în care administrarea terenurilor agricole poate contribui la conservarea sitului 
Natura 2000. Este posibil ca agricultorii să aibă o înțelegere foarte bună a activităților 
anterioare de management agricol care au dus la reușite sau eșecuri în privința conservării. 

Caseta 3.4. Câteva exemple de obiective de conservare specifice sitului 

Printre obiectivele de conservare specifice pentru siturile Natura 2000 din Spania care găzduiesc 
comunități de păsări tipice pentru terenurile agricole uscate și stepe, se numără: 

- menținerea și recuperarea unor habitate corespunzătoare din punctul de vedere al calității și al 
extinderii pentru diverse specii de păsări de stepă de interes comunitar, ținând seama de 
cerințele lor ecologice speciale, 

- reducerea factorilor de amenințare și a presiunii exercitate asupra speciilor de păsări de interes 
comunitar asociate cu activitățile antropice agricole și de altă natură desfășurate în sit, 

- minimizarea impactului unor activități mecanice asupra păsărilor, mai ales a celor legate cu 
culturile cerealiere, 

- creșterea cantității și a calității pârloagelor și asigurarea gestionării corespunzătoare a acestora, 
- conservarea și restaurarea cantității și calității gardurilor vii și a zonelor de vegetație naturală 

asociată cu parcelele agricole, 
- protejarea vegetației asociate cu râurile mici sezoniere, 
- promovarea menținerii mozaicului de peisaje agricole, facilitat de rotirea culturilor aplicată în 

agricultura extensivă tradițională, 
- crearea unui sistem mai eficient de producție integrată cu recolte mai stabile, la costuri mai mici, 
- promovarea sistemelor de producție animalieră extensivă pentru a menține pajiștile naturale în 

anumite zone, 
- promovarea ameliorării pășunilor, prin însămânțarea lor cu un amestec adecvat de varietăți 

locale de specii corespunzătoare. 
Aceasta este o listă non-exhaustivă a tipurilor de obiective ce pot fi stabilite pentru zonele de stepă 
și terenurile agricole uscate din rețeaua Natura 2000. Formulările de mai sus sunt destul de 
generale, dar în obiectivele de conservare specifice sitului, habitatele, speciile, suprafețele, 
efectivele de populații și alți parametri relevanți sunt specificați mai în detaliu. 

Sursa: Diverse planuri de management pentru situri Natura 2000 din Spania care găzduiesc 
comunități de păsări tipice pentru terenurile agricole uscate și stepe  
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• Stabilirea măsurilor de conservare necesare  
 
Măsurile de conservare sunt acțiunile practice ce trebuie aplicate pentru atingerea 
obiectivelor de conservare ale sitului. Acestea trebuie să corespundă cerințelor ecologice ale 
habitatelor și speciilor pentru care este desemnat situl și să țină seama de cerințele 
economice, sociale și culturale și de caracteristicile regionale și locale [art. 2 (3)].  
 
Măsurile de conservare pot cuprinde atât măsuri specifice pentru sit (de exemplu, acțiuni de 
management și/sau restricții de management), cât și măsuri orizontale care se aplică mai 
multor situri Natura 2000 pe o suprafață mai mare (de exemplu, măsuri de reducere a 
poluării cu nitrați sau de regularizare a vânatului ori a folosirii resurselor). Câteva 
instrumente corespunzătoare de punere în aplicare a acestor măsuri de conservare ar putea 
fi planurile de management concepute special pentru situri sau integrate în alte planuri de 
dezvoltare și/sau măsuri legale, administrative sau contractuale adecvate.  
 

Planurile de management pentru siturile Natura 2000 sunt utilizate pe scară largă în țările 
UE, dar se aplică cu succes și alte măsuri și există numeroase țări unde se folosesc 
combinații de opțiuni diferite pentru managementul siturilor Natura 2000. Multe state 
membre folosesc planuri de management specifice sitului pentru a ajuta managerii și alte 
părți interesate să abordeze conservarea siturilor Natura 2000 prin măsuri diferite.  

În general, planurile de management de la nivelul sitului se folosesc pentru formularea 
obiectivelor laolaltă cu măsurile necesare pentru atingerea lor. Planurile de management 
pot funcționa și ca instrument pentru stabilirea responsabilităților factorilor socio-economici 
interesați, ale autorităților și ale ONG-urilor în aplicarea managementului, pentru stabilirea 
activităților permise și identificarea potențialelor amenințări reprezentate de anumite 
acțiuni asupra intereselor calificatoare ale siturilor.  

Mai mult, se pot folosi și planuri de acțiune pentru conservare naționale, regionale sau 
europene ce vizează anumite specii sau habitate (denumite uneori și planuri de acțiune 
pentru o specie) pentru a ghida punerea în practică a măsurilor de conservare necesare în 
fiecare sit. Acestea pot propune și defini măsuri de conservare în diverse situri și locații și 
pot servi ca instrument pentru punerea în aplicare a acestor măsuri în anumite situri Natura 
2000. Planurile sectoriale de management (de exemplu, pentru silvicultură, agricultură, apă) 
pot stabili și ele obiective de conservare și măsuri specifice pentru siturile Natura 2000. 

Măsurile legale urmează, de obicei, un tipar definit în legea procedurală și pot stabili cerințe 
specifice cu privire la activitățile ce pot fi permise, restricționate sau interzise în siturile 
Natura 2000. Măsurile administrative pot stabili dispoziții relevante cu privire la aplicarea 
măsurilor de conservare sau autorizarea altor activități în siturile Natura 2000. 

Măsurile contractuale presupun încheierea de contracte sau acorduri, de obicei între 
autoritățile de management și proprietarii sau utilizatorii terenurilor din sit. Acordurile de 
agromediu cu agricultorii din cadrul regulamentului pentru dezvoltare rurală sunt un 
exemplu de măsură contractuală voluntară a cărui scop este menținerea unei stări de 
conservare a anumitor tipuri de habitate (de exemplu, pajiști, pășuni) și specii. 
Complexitatea măsurilor de conservare necesare poate necesita și alte tipuri de contracte și 
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acorduri și alte tipuri de măsuri specifice inclusiv managementul voluntar al conservării care 
nu presupune nicio plată sau stimulent. 

În orice caz, măsurile necesare de conservare trebuie concepute suficient de detaliat pentru 
a asigura aplicarea lor eficientă. Trebuie precizate locația exactă și o descriere a mijloacelor 
și a instrumentelor necesare pentru punerea lor în practică. De asemenea, trebuie furnizat 
un plan adecvat care să indice calendarul punerii în aplicare și să atribuie rolurile și 
responsabilitățile celor implicați în aplicarea măsurilor. Planul de lucru trebuie să fie 
suficient de flexibil pentru a face posibilă revizuirea și adaptarea sa după necesități, de 
exemplu pe baza rezultatelor efective ale măsurilor deja adoptate. 

Totodată este important să se stabilească un calendar de revizuire a măsurilor de 
conservare adoptate, din perspectiva caracterului lor adecvat și a progresului în atingerea 
obiectivelor de conservare pentru a se verifica dacă sunt corespunzătoare și măsurabile și în 
ce măsură s-au pus în practică. 

Atunci când se planifică managementul terenurilor agricole din acele zone, trebuie asigurată 
conformitatea cu planurile de management sau cu măsurile de conservare stabilite în 
siturile Natura 2000. 

Sunt necesare abordări de management diferite în condiții agricole diferite, de exemplu 
menținerea practicilor agricole existente poate fi suficientă în sistemele extensive, dar pot fi 
necesare schimbări profunde în sistemele agricole mai intensive.  

Măsurile orizontale pot fi potrivite pentru anumite tipuri de habitate/specii dintr-o întreagă 
regiune sau țară ori pentru a răspunde unor presiuni difuze, cum ar fi eutrofizarea din cauza 
infiltrării de elemente nutritive din agricultură. În unele cazuri, pot fi utile câteva cerințe 
simple ce se pot aplica în tot arealul agricol. Mai mult, nu este obligatoriu ca aceste măsuri 
să fie noi, deoarece și măsurile existente pot contribui la atingerea obiectivelor de 
conservare.  

Pe de altă parte, în anumite zone pot fi necesare abordări locale mai specifice, inclusiv 
măsuri puternic personalizate și clar direcționate care se potrivesc cel mai bine nevoilor 
specifice de management ale unei specii sau unui habitat anume dintr-o anumită locație. 
Este deosebit de important să se înțeleagă ciclul de viață și cerințele ecologice ale speciilor 
în momentul elaborării măsurilor de management pentru o anumită specie. Condițiile locale 
pot introduce anumite variabile în nevoile specifice ale habitatelor și speciilor. 

Este important să se definească clar ce măsuri de conservare sunt impuse prin lege, dacă 
este cazul și să specifice căror actori și căror terenuri se aplică respectivele obligații. 
Cerințele obligatorii de management al terenului pentru agricultori vor avea, cel mai 
probabil, un impact asupra domeniului de aplicare a plăților de stimulare, fiindcă obligațiile 
vor face parte din nivelul de referință22 pentru anumite plăți (pentru detalii suplimentare, a 
se vedea secțiunea 5.3). 

                                                      
22 Nivelul de referință definește linia despărțitoare dintre nivelul dispozițiilor de mediu pe care agricultorii se 
așteaptă să le respecte pe cheltuială proprie și un nivel suplimentar de management al mediului înconjurător 
pentru care agricultori pot fi plătiți să acționeze, de exemplu prin scheme de agromediu. (Kristensen and 
Primdahl, 2006) 
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3.3. Identificarea resurselor necesare pentru administrarea siturilor Natura 2000  

Identificarea nevoilor financiare pentru managementul corespunzător al siturilor Natura 
2000 este esențială pentru a optimiza contribuția acestora la conservarea habitatelor și 
speciilor de interes comunitar. Identificarea măsurilor de conservare necesare (de exemplu, 
în planuri de management și alte instrumente) este un prim pas.  
 
Pentru a profita mai bine de oportunitățile disponibile pentru administrarea siturilor Natura 
2000 în cadrul fondurilor UE, este necesară acordarea unei atenții deosebite unei abordări 
mai strategice și multianuale a finanțării rețelei Natura 2000. Comisia a îndemnat statele 
membre să realizeze cadre de acțiune prioritară pentru finanțarea rețelei Natura 2000, care 
să identifice prioritățile strategice și măsurile ce trebuie îndeplinite pentru perioada 2014-
2020, precum și instrumentele financiare ce se pot folosi pentru a pune în aplicare 
respectivele măsuri23 (Caseta 3.5). 

Cofinanțarea europeană 

Oportunitățile de finanțare pentru Natura 2000 au fost incluse în fiecare dintre fondurile UE 
relevante pentru perioada de finanțare 2014-202024. Politica Agricolă Comună (PAC), în 
special, a fost și va continua să fie o sursă importantă de finanțare (a se vedea capitolul 5). 
Deși principala responsabilitate pentru finanțarea rețelei Natura 2000 revine statelor 
membre, art. 8 din directiva privind habitatele asociază în mod explicit adoptarea măsurilor 
de conservare necesare pentru Natura 2000 cu cofinanțarea UE.  

Comisia și-a prezentat opinia cu privire la importanța finanțării UE pentru protecția 
biodiversității și a naturii în noul cadru financiar multianual și a declarat că este necesară o 
abordare consolidată integrată care să asigure integrarea priorităților cadrelor de acțiune 
Natura 2000 în programele financiare și regionale ale fondurilor sectoriale ale UE (European 
Commission, 2011)25. 

S-a ales abordarea integrată pentru a asigura că managementul siturilor face parte din 
politicile mai ample de management al terenurilor și a apei, pentru a permite statelor 
membre să își stabilească prioritățile și să elaboreze politici și măsuri care să le reflecte 
particularitățile naționale și regionale și să evite dublarea și suprapunerea diverselor 
instrumente europene de finanțare și complicațiile administrative și costurile de tranzacție 
asociate cu o asemenea dublare.   

De asemenea, Comisia și-a declarat intenția de a promova folosirea unor abordări 
inovatoare și a unor instrumente de piață, inclusiv finanțarea privată, pentru a sprijini 
managementul rețelei Natura 2000, deși recunoaște că aceste surse reprezintă, cel mai 
probabil, doar o mică parte din finanțarea totală a rețelei Natura 2000 în viitorul mai 

                                                      
23 SEC(2011) 1573 final  
24 Fondul de coeziune în COM (2011) 612 final, COM (2011) 614 final; Politica agricolă comună în COM (2011) 
625 final, COM (2011) 627 final; Politica comunitară în domeniul pescuitului și afacerilor maritime în COM 
(2011) 804 final; instrumentul financiar LIFE pentru mediu și acțiuni climatice în COM (2011) 874 final 
25Comunicarea Comisiei Europene „A budget for Europe 2020” COM(2011) 500 final, Partea I și fișele privind 
politica de mediu și climă COM(2011) 500 final, Partea a II-a 
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apropiat, continuând să fie necesar un nucleu de finanțare publică din partea UE și a statelor 
membre pentru atingerea obiectivelor de conservare ale rețelei. 

Cadrele de acțiune prioritară sunt instrumente strategice de planificare care consolidează 
integrarea finanțării Natura 2000 în instrumente financiare europene relevante pentru noua 
perioadă de programare, mai ales programele operaționale relevante ale diferitelor 
instrumente de finanțare. 

Asigurarea unei finanțări suficiente pentru punerea în practică a măsurilor 

Deși există o gamă de instrumente de politici europene care au potențialul de a finanța 
managementul rețelei Natura 2000, în practică, statele membre nu alocă sau nu accesează 
suficiente fonduri: se estimează că, în prezent, este pusă la dispoziție doar o cincime din 
finanțarea necesară sau chiar mai puțin (European Commission, 2011; Gantioler et al, 2010; 
Kettunen et al, 2011). Există o serie de constrângeri, cum ar fi integrarea limitată a rețelei 
Natura 2000 în prioritățile naționale de finanțare și lipsa recunoașterii din partea sectorului 
sau capacitatea redusă a factorilor interesați, care împiedică atragerea oportunităților 
oferite de cadrul de cofinanțare al UE (Kettunen et al, 2011). 

Caseta 3.5. Cadrul de acțiuni prioritare, un instrument strategic de planificare pentru 
finanțarea Natura 2000  

Articolul 8 din directiva privind habitatele solicită Comisiei să adopte un cadru de acțiuni prioritare 
cu măsuri care să includă cofinanțarea atrasă în siturile Natura 2000, ținând seama de resursele de 
finanțare disponibile în cadrul instrumentelor comunitare relevante și pe baza identificării măsurilor 
relevante, a costurilor și a finanțării, inclusiv cofinanțarea, necesare pentru punerea în aplicare. 
Acest lucru va fi posibil doar dacă statele membre întocmesc cadre de acțiune prioritară naționale 
și/sau regionale pentru Natura 2000 pentru următoarea perioadă de finanțare (2014-2020). Această 
abordare va oferi un cadru mai clar pentru stabilirea obiectivelor și a priorităților, descrierea 
măsurilor Natura 2000 ce vor primi finanțare, identificarea eventualei contribuții a fiecărui fond UE 
la rețeaua națională/regională Natura 2000 pentru următoarea perspectivă financiară și stabilirea 
acțiunilor prioritare ce trebuie adoptate, precum și monitorizarea și evaluarea măsurilor sprijinite. 
Comitetul pentru habitate a elaborat un format uniform pentru cadrele de acțiuni prioritare 
împreună cu statele membre. 

Cadrele de acțiuni prioritare sunt gândite ca instrumente de planificare al cărui scop este acela de a 
identifica prioritățile cheie și a oferi o imagine de ansamblu integrată asupra modului în care pot fi 
ele duse la îndeplinire ținând seama de diferite instrumente de finanțare. Cadrele de acțiuni 
prioritare ale statelor membre identifică prioritățile strategice de conservare pentru Natura 2000 
pentru perioada 2014-2020. Statele membre trebuie să își specifice și ele nevoile de finanțare pentru 
rețeaua Natura 2000 în cadrul planurilor sau programelor relevante. Pentru a-și maximiza influența 
și perspectiva asimilării în cadrul abordării integrate, aceste cadre de acțiune trebuie întocmite 
înainte de finalizarea acordului asupra programelor cheie pentru agricultură, pescuit și dezvoltare 
regională pentru perioada de finanțare 2014-2020. Obiectivul este acela de a asigura un accent 
strategic pe cele mai importante priorități, precum și complementaritatea și consecvența între 
informațiile conținute în cadrele de acțiuni prioritare și programele relevante. 

Informații suplimentare: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/ 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
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Statele membre trebuie să stabilească priorități și să elaboreze politici și măsuri care să le 
reflecte particularitățile naționale și regionale. Managementul și restaurarea eficientă a 
ariilor protejate Natura 2000 necesită o planificare strategică în care să se facă uz de 
oportunitățile oferite de politicile sectoriale ale UE și de fondurile relevante pentru 
finanțare. 

Capitolul V descrie oportunitățile europene de cofinanțare În Capitolul VI, se oferă 
recomandări privind planificarea finanțării managementului terenurilor agricole din rețeaua 
Natura 2000. 

Informații suplimentare 

• Ghidul Comisiei Europene pentru managementul siturilor Natura 2000: dispozițiile art. 6 
din directiva privind habitatele 92/43/CEE. Comisia Europeană, 2000 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 

• Nota de interpretare a Comisiei Europene privind definirea obiectivelor de conservare 
pentru siturile Natura 2000 și noile ghiduri privind definirea măsurilor de conservare în 
conformitate cu art. 6 (1).  

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commissio
n_note2.pdf 

• Ghidul Comisiei Europene privind finanțarea Natura 2000  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
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4. RECOMANDĂRI PENTRU MANAGEMENTUL 
AGRICOL AL HABITATELOR ȘI SPECIILOR DIN 
REȚEAUA NATURA 2000 

 
Ce cuprinde acest capitol? 
 
Acest capitol rezumă principalele măsuri de management necesare pentru menținerea 
habitatelor și a speciilor agricole cheie din siturile Natura 2000 într-o stare favorabilă de 
conservare. 

El oferă recomandări despre aspectele cheie ce trebuie avute în vedere în aplicarea 
practicilor agricole corespunzătoare ce pot contribui la conservarea habitatelor și speciilor 
Natura 2000. 
 

4.1. Managementul habitatelor 

Managementul agricol de intensitate scăzută este necesar pentru existența continuă a 
tipurilor de habitate și a speciilor semi-naturale identificate în acest ghid și pentru atingerea 
stării favorabile de conservare a habitatelor și speciilor cheie asociate cu practicile agricole 
în siturile Natura 2000. Adesea, înainte de reintroducerea unui management corespunzător 
pe termen lung, sunt necesare și acțiuni de restaurare. 

Aceste măsuri de management vor fi puse în practică cel mai adesea de agricultori și 
acestora trebuie să li se asigure sprijinul corespunzător. Unii agricultori adoptă deja măsuri 
pozitive de management și este important să le recunoaștem și să le sprijinim rolul în 
conservarea și gestionarea acestor habitate. Alții vor avea nevoie de sprijin pentru a 
reinstaura managementul pe terenurile abandonate sau pentru a nu intensifica activitățile 
agricole. 

Această secțiune descrie principalele practici agricole ce pot contribui la managementul 
corect al habitatelor și speciilor din rețeaua Natura 2000. 

Pășunatul 

Majoritatea habitatelor acoperite de acest ghid sunt gestionate prin pășunat, care previne 
transformarea terenurilor în tufărișuri lemnoase și creșterea arborilor și controlează speciile 
alogene invazive. Însă habitatele se pot degrada atât prin pășunare excesivă, cât și prin 
pășunare insuficientă sau din cauza caracterului inadecvat al tipurilor de turme și 
regimurilor de pășunat. Principalele considerații ce țin de managementul pășunatului sunt 
următoarele: 

 Efectivele/intensitatea. Pentru aproape toate habitatele semi-naturale cheie, 
recomandările de management cer ca regimurile de pășunat să fie extensive, cu 
niveluri efective reduse sau moderate. Însă există și un număr mic de habitate ce 
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necesită un pășunat mai intensiv pentru a-și menține valoarea de conservare. 
Identificarea efectivelor specifice pentru un tip de habitat trebuie să țină seama de 
condițiile locale specifice, inclusiv de tipul și vârsta vegetației, de productivitatea 
habitatului, tipul solului, condițiile hidrologice, pășunatul erbivorelor sălbatice, 
istoricul managementului sitului și obiectivele de conservare. Pentru a asigura o 
presiune adecvată a pășunatului, trebuie stabilit un echilibru atent între dimensiunea 
efectivelor și lungimea perioadei de pășunat. În plus, este important să se ia în calcul 
și rata de utilizare a efectivelor de animale. 

 Tipuri de efective, rase și combinarea rumegătoarelor. Fiecare specie are alt mod de 
a pășuna, iar acest lucru le afectează compatibilitatea cu habitatele. Bovinele pasc 
neselectiv și, astfel, pot elimina speciile de iarbă abundentă. Ovinele sunt mai 
potrivite pentru habitatele sensibile la elemente nutritive, pentru zonele susceptibile 
de eroziune, în condiții mai secetoase și cu o productivitate mai redusă a pajiștilor. 
Cabalinele și poneii se folosesc mai rar și, de obicei, în combinație cu ovinele sau 
caprinele. Turmele mixte de caprine și ovine sunt benefice pentru anumite tipuri de 
habitat, mai ales acolo unde pajiștile sunt invadate de tufărișuri. Însă, acolo unde 
există petice de habitate sensibile, caprinele nu trebuie folosite fără păstor. Folosirea 
unei combinații de rumegătoare poate duce la dezvoltarea unei structuri 
diversificate a pajiștilor, care favorizează o gamă largă de specii. 

 Caracterul sezonier și calendarul, rotația pășunatului. În unele pajiști alpine și 
subalpine, caracterul sezonier stă la baza regimurilor de pășunat tradiționale prin 
„transhumanță”, unde animalele pasc pe dealuri vara și iarna sunt aduse jos, pe 
pășunile din vale. Caracterul sezonier al pășunatului variază de la o regiune la alta, iar 
productivitatea și condițiile de sol pot susține pășunatul pe tot parcursul anului acolo 
unde habitatele se formează la anumite altitudini și latitudini. Deși tiparele sezoniere 
de pășunat sunt determinate de condițiile climatice de durată, nivelurile de 
management trebuie adaptate în fiecare an, deoarece multe habitate semi-naturale 
prezintă considerabile fluctuații de productivitate inter-anual, ca urmare a 
variabiliății climatice. Pășunatul prin rotație este preferabil celui continuu, deoarece 
acesta oferă cele mai bune mijloace de a crea un habitat eterogen, evitând totodată 
deteriorarea excesivă a acestuia prin călcare și fertilizarea cu bălegar a unor singure 
petice. Dar faptul că este costisitor și laborios (necesită păstorit sau împrejmuire cu 
garduri) îi poate limita utilizarea în practică. După cum s-a menționat anterior, 
trebuie să se găsească un echilibru între perioadele lungi de pășunat la intensitate 
relativ scăzută și un regim mai scurt ca durată și de mai mare intensitate. 
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Păstoritul 

Există numeroase habitate, în special în regiunile muntoase, unde păstoritul este o tradiție 
culturală. Păstoritul corespunzător menține pășunatul extensiv al habitatelor deschise, 
diverse în spațiu și timp și o intensitate optimă pentru menținerea diversității vegetației, 
potrivită atât pentru efectivele de animale, cât și pentru biodiversitate. Păstorii împart 
suprafețe mari de pășunat în sectoare în care își încurajează turmele să pască o cantitate 
optimă de specii mai mult sau mai puțin gustoase, pentru a le asigura o dietă bună cu 
consum minim de energie, menținând în același timp pășunea și controlând dezvoltarea 
tufărișurilor. Mai exact, păstoritul peste benefic pentru biodiversitate datorită: 

• controlului asupra tufărișurilor și pajiștilor, 

• menținerii unui mozaic de habitate și margini de habitate, 

• controlului incendiilor, 

• reducerii riscului de eroziune și deșertificare, 

• asigurării surselor de carcase de animale, 

• dispersării semințelor, 

• redistribuirii și concentrării elementelor nutritive. 

Sistemele pastorale și de transhumanță care mențin pășunatul sezonier pe pășunile 
deschise sunt abandonate masiv. Printre inițiativele actuale de sprijinire a acestor sisteme se 
numără școlile de păstori din Franța și Spania. 

Țarcurile pentru ovine și bovine, locurile cu apă și adăposturile 

În unele părți ale Europei unde există păstori, peste noapte ovinele și bovinele se țineau în 
mod tradițional în zone împrejmuite, pentru a fi ferite de prădători. Aceste locuri, cunoscute 
sub denumirea de țarcuri, pot pune o presiune foarte mare pe acele suprafețe mici prin 
pășunat și tasat excesiv, eutrofizare și modificarea proprietăților solului, ceea ce poate 
provoca un declin al speciilor caracteristice și, adesea, o invazie de specii alogene. În mod 
similar, amplasarea surselor de apă și a adăposturilor va avea o influență asupra 
comportamentului animalelor, putând cauza probleme asemănătoare. Nu este recomandată 
amenajarea de țarcuri pe pajiști naturale sau pajiști uscate semi-naturale. Însă aceste țarcuri 
pot fi permise în unele locații, cu condiția ca ele să fie îndepărtate zilnic sau să fie limitată 
densitatea efectivelor și perioada de pășunat. 

Incendiile controlate 

Unele pajiști naturale și semi-naturale pe care se practică pășunatul, unele mărăcinișuri și 
lande putea avea nevoie de un management atent al incendiilor pentru a împiedica 
stabilirea speciilor lemnoase (mai ales în absența unui pășunat corespunzător), a reduce 
gunoiul și a elibera elementele nutritive. Incendiile pot ajuta la menținerea la un nivel scăzut 
al elementelor nutritive, mai ales acolo unde poluarea atmosferică crește aportul de 
elemente nutritive peste valorile normale din cauza ploilor. Pe pajiștile înalte, cum sunt 
terenurile mlăștinoase din Regatul Unit, se practică pe scară largă arderea controlată a unor 
petice mici pentru a crește diversitatea structurală a vegetației prin menținerea tuturor 
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fazelor de creștere ale speciilor dominante în pajiște, promovând astfel bogăția speciilor de 
nevertebrate și păsări. Dar un management necorespunzător al incendiilor (de exemplu, 
prin incendii prea frecvente sau arderea unor suprafețe întinse, a vegetației de tip sau vârstă 
greșită sau a solurilor de turbă) are un impact negativ semnificativ. 

Așadar, dacă este necesar, managementul incendiilor trebuie planificat și controlat foarte 
atent (mai ales dacă există riscul ca incendiile să scape de sub control) și executat în strictă 
conformitate cu reglementările și orientările naționale cum sunt cele enumerate la sfârșitul 
acestui capitol.  

Cositul/tunsul ierbii 

Multe pajiști semi-naturale (pășuni) se cosesc pentru ca fânul să fie transformat în furaj ce 
se poate stoca pentru hrănirea animalelor iarna. Unele tipuri de pășune cu productivitate 
scăzută, cum sunt pășunile de Molina, se coseau târziu în mod tradițional, pentru a fi 
folosite ca așternut pentru animale. Cositul este neselectiv și deci încurajează creșterea 
ierburilor și a vegetației joase, reducând ierburile înalte și eliminând plantele lemnoase. 
Îndepărtarea din câmp a ierbii tăiate duce la menținerea elementelor nutritive la un nivel 
scăzut pe termen lung, ceea ce duce la crearea de pășuni semi-naturale cu o diversitate 
foarte bogată de plante și o valoare considerabilă pentru conservare, atât pentru 
comunitățile de plante, cât și pentru comunitățile asociate de nevertebrate. 

 Calendarul și frecvența. În general, habitatele de fânețe trebuie tăiate după ce au 
eclozat păsările reproducătoare și plantele și-au depus semințele, când iarba ajunge 
la o înălțime de circa 50-120 cm. Operațiunile de cosit trebuie diversificate în timp și 
spațiu pentru a crea un mozaic de habitate, fie prin lăsarea unor zone (10-20% din 
habitat) necosite timp de un an și rotirea anuală a loturilor necosite, fie prin cosirea 
tuturor loturilor într-un an, dar pe secțiuni diferite în momente diferite. Un program 
de management al pășunilor prin rotație menține mai multe etape diferite de 
dezvoltare, care intensifică diversitatea speciilor. Frecvența optimă a cositului 
variază în funcție de tipul și sub-tipul de habitat și, de asemenea, de la un loc la altul, 
în funcție, de pildă, de obiectivele de conservare. 

 Uscarea pe câmp și îndepărtarea biomasei tăiate. În fânețe, fânul tăiat trebuie lăsat 
la uscat pe câmp înainte de a fi strâns și depozitat, pentru a permite semințelor să 
cadă și să asigure reproducerea plantelor cu flori. În majoritatea celorlalte habitate 
cosite, iarba tăiată trebuie îndepărtată cât mai repede cu putință, pentru a evita 
îmbogățirea solului cu elemente nutritive și „sufocarea” vegetației de dedesubt. 

 Echipamentul/Utilajele de cosit. Metodele tradiționale de tăiat fânul, de intensitate 
scăzută, cum este de pildă cositul, au devenit neviabile economic, dar utilajele grele 
pot afecta habitatul, mai ales pe solurile îmbibate cu apă sau afânate, susceptibile la 
eroziune și compactare. Pe solurile umede, iarba ar trebui tăiată manual sau folosind 
utilaje concepute special pentru acest tip de soluri. Pentru a reducere mortalitatea 
directă a speciilor de faună de pajiște cauzată de utilaje, iarba se tunde dinspre 
mijlocul terenului înspre exterior; iarba trebuie tunsă la o înălțime de minim 10 cm, 
după ora 10 dimineața, folosind o cositoare cu bară de tăiere cu impact mai redus. 
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Însă în anumite regiuni, practicile tradiționale de tăiere a ierbii cer ca aceasta să se 
tundă scurt, la limita stratului de mușchi, iar momentul tăierii variază. 

 Îmbinarea cositului cu pășunatul. În unele habitate, pășunatul se folosește în 
combinație cu tăiatul ierbii, de obicei după ce s-a cosit și toamna sau, în zonele cu 
climă blândă, pe parcursul iernii. Comparativ cu cositul, pășunatul poate determina o 
mai mare eterogeneitate a habitatelor și pajiști mai diverse , deoarece animalele 
pasc cu precădere iarba cea mai nutritivă, iar călcatul în picioare creează petice de 
sol golaș. În unele cazuri, se poate recurge la cosit pentru a depăși problemele de 
supra-pășunat, mai ales pentru curățirea inițială a habitatelor care au fost acoperite 
masiv de tufărișuri. 

 Înlocuirea cositului cu pășunatul. Nu este o practică recomandată, deoarece poate 
duce la modificarea compoziției comunității ecologice (Dover et al, 2011). Dar în 
anumite habitate și pentru numeroase specii de fluturi de pajiște, de exemplu, 
pășunatul la intensitate foarte scăzută poate fi un bun înlocuitor al cositului.  

Restricționarea sau interzicerea folosirii îngrășămintelor - gunoi de grajd și îngrășăminte 
minerale 

Aproape niciunul dintre tipurile de pajiști uscate nu tolerează fertilizarea, nici pe teren, nici 
în zonele adiacente și multe dintre ele sunt deja afectate negativ de eutrofizare. 
Managementul acestor habitate ar trebui să acorde prioritate prevenirii aportului de 
elemente nutritive prin fertilizare, infiltrare de elemente nutritive din agricultură sau 
inundații cu apă de suprafață bogată în elemente nutritive și prin hrănirea suplimentară a 
efectivelor care le pășunează. 

În general, nu se recomandă nici fertilizare pășunilor, mai ales în zone care nu au mai fost 
fertilizate anterior. Unele pășuni au fost alimentate în trecut cu aporturi reduse de gunoi de 
grajd pentru a compensa pierderea de elemente nutritive cauzată de îndepărtarea fânului 
sau fertilizate prin inundări periodice care aduc sedimente bogate în elemente nutritive. În 
zilele noastre, numeroase pășuni sunt afectate de eutrofizare, iar fertilizarea trebuie 
controlată strict sau interzisă atât în habitat, cât și în împrejurimi. Dar, în anumite 
circumstanțe, unele tipuri de fânețe alpine și joase pot beneficia de o cantitate mică de 
îngrășăminte pentru a menține productivitatea și diversitatea speciilor. Înainte de a aplica 
orice nivel de fertilizare, trebuie avut în vedere efectul asupra diversității speciilor , ținând 
seama de efectele eutrofizării. În aceste pășuni, se recomandă o abordare integrată multi-
taxonomică a managementului pentru a determina impactul negativ asupra bogăției și 
diversității speciilor. 

Măsuri de restaurare mai intense, inclusiv recreerea habitatelor 

În zonele unde habitatele agricole sunt deteriorate din cauza presiunilor exercitate de 
agricultura intensivă, pot fi necesare măsuri de restaurare pentru a atinge o stare favorabilă 
de conservare a habitatelor și speciilor cheie Natura 2000. Acțiunile de restaurare pot 
presupune: 

 Inversarea îmbogățirii solului și reintroducerea vegetației. Acolo unde habitatele au 
fost deteriorate de intensificarea activităților agricole, inclusiv asanare și fertilizare, 
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acestea trebuie restaurate prin reducerea fertilității solului, stoparea fertilizării și, în 
unele cazuri, îndepărtarea elementelor nutritive. Aici poate intra îndepărtarea 
stratului superior de sol îmbogățit cu elemente nutritive sau mai mulți ani de 
cultivare și îndepărtarea culturilor consumatoare de elemente nutritive. 

 Reînsămânțare pentru restaurarea diversității speciilor de plante. Reînsămânțarea se 
poate realiza împrăștiind fân de pe pajiști corespunzătoare (verde sau uscat) sau 
achiziționând semințe de anumite varietăți de plante și semănându-le pe terenurile 
golașe vara și tasându-le cu o rolă să se îngroape ori semănându-le pe pajiște cu o 
semănătoare de precizie. Uneori poate fi necesară pregătirea terenului pentru 
semințe prin ararea sau discuirea unei părți din solul pajiștii. 

 Controlul tufărișurilor. Habitatele semi-naturale abandonate sau sub-pășunate se pot 
restaura prin îndepărtarea tufărișurilor înainte de reintroducerea managementului 
prin cosit și/sau pășunat. 

 Controlul buruienilor invazive și al speciilor halogene. Mărăcinișurile și speciile de 
copaci alogene invazive trebuie tăiate, iar buturugile îndepărtate sau tratate pentru 
a împiedica regenerarea. Buruienile pot fi îndepărtate cu grapa cu lanțuri, tăiate sau 
tunse înainte să înflorească, dar nu în timpul sezonului de cuibărire al păsărilor. 
Pășunatul de iarna târziu până primăvara devreme poate ajuta la controlul unor 
buruieni perene, iar tasarea intensivă cauzată de efectivele de animale poate ajuta la 
controlul ferigii de câmp (Pteridium aquilinum). 

 Întreținerea copacilor pe pășunile împădurite: tunderea coroanelor, recepare, 
revigorare. Pe pășunile sub-pășunate invadate de pădure, această invazie poate avea 
efecte negative asupra copacilor veterani (mari, bătrâni și scorburoși), astfel că ar 
trebui redusă dezvoltarea vegetației în jurul acestora. Unii copaci pot fi lăsați să se 
maturizeze și să se dividă, deoarece acest lucru crește diversitatea structurală a 
habitatului. În dehesas și montados din Spania și Portugalia, repopularea cu stejari 
trebuie protejată și încurajată prin replantare, protejarea tinerilor arbuști de 
animalele care pășunează și rotația pășunatului. 

Restaurarea managementului hidrologic 

Unele habitate semi-naturale cheie apar în regiuni umede cu un nivel ridicat al apei freatice 
sau inundații periodice și depind de continuarea regimurilor hidrologice istorice. Acestea au 
fost adesea modificate pentru a gestiona inundațiile sau pentru a permite utilizări 
alternative ale terenului sau alte forme de dezvoltare. Acolo unde este posibil, 
managementul trebuie să includă inversarea acestor modificări. Trebuie elaborate strategii 
de restaurare a regimurilor hidrologice pentru a mima funcțiile hidrologice naturale, inclusiv 
folosirea aceleiași resurse de apă. 

 Gestionarea unităților hidrologice. Managementul trebuie realizat la nivelul unităților 
hidrologice individuale, dacă acestea se pot izola ca atare, și la nivelul întregului 
sistem hidrologic. Prin urmare, managementul hidrologic necesită o bună cunoaștere 
a sistemului și se inițiază doar dacă se pot evita efectele adverse asupra habitatelor 
adiacente sau a infrastructurii din apropiere. 
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 Inversarea efectelor asanării. Canalele de drenare existente pot fi blocate cu foi de 
lemn, metal sau plastic sau prin înfundare cu un „dop” de pământ și vegetație care 
să rețină apa. Nu trebuie permisă continuarea asanării.  

 Restaurarea nivelurilor și regimurilor apelor subterane. Există mai multe habitate 
semi-naturale (mai ales pajiștile umede) care sunt foarte sensibile la schimbările 
nivelului apelor subterane. Nivelul apei freatice se ridică întotdeauna prin stoparea 
captării apei subterane sau, dacă aceasta nu este o opțiune viabilă, prin limitarea 
volumului de apă captat și a momentelor când se poate face acest lucru. În unele 
zone, apa subterană se poate reface prin construirea în aval a unor baraje sau ecluze 
care să rețină apa, deși există un oarecare risc de stagnare nedorită a apei sau de 
revărsare a canalelor cu infiltrații limitate în tipurile de habitat cu soluri mai puțin 
permeabile. 

 Inundațiile și regularizarea râurilor. Unele habitate importante (de exemplu, pajiștile 
aluvionare) depind de inundații regulate pentru alimentarea cu elemente nutritive și 
material de substrat. Inundațiile din timpul iernii a numeroaselor pășuni inundabile 
sunt și ele foarte importante pentru păsările de apă care iernează (de exemplu rațe, 
gâște și lebede) și pentru crearea unor habitate corespunzătoare pentru limicolele 
reproducătoare. În zonele unde se practică îndiguirea, se pot folosi ecluze pentru a 
menține siturile inundate pe parcursul iernii. Acolo unde această opțiune nu este 
fezabilă, trebuie găsite alte căi pentru restaurarea unui regim fluvial mai natural 
(Eriksson, 2008). 

 Hidrologia costieră. Habitatele costiere, inclusiv pajiștile și sistemele dunale, depind 
de perturbările regulate prin acțiunea valurilor, a mareei și a vânturilor. Realinierea 
controlată, adică îndepărtarea sistemelor costiere de apărare pentru a restaura 
dinamica naturală a coastei, poate recrea un habitat deschis și restaura dinamica 
habitatului, cu condiția ca toate potențialele consecințe (de exemplu, pentru 
regimurile de sedimente, ratele de eroziune de-a lungul coastei) să se fi avut în 
vedere. De multe ori, nu va fi posibilă îndepărtarea completă a sistemelor de 
apărare, însă acestea se pot modifica pentru a recrea un regim de inundare mai 
natural. De exemplu, la digurile maritime se pot adăuga canale de regularizare a 
debitului și porți cu ecluze pentru a permite accesul apei la maree, important pentru 
pajiștile și pășunile de coastă.  

4.2. Managementul speciilor 

Pentru majoritatea speciilor agricole cheie, măsurile necesare pentru menținerea și 
restaurarea unei stări favorabile de conservare vor fi identice sau similare cu cele descrise în 
secțiunea anterioară pentru habitate agricole cheie. Câteva elemente cheie sunt asigurarea 
unor frecvențe și sezoane corespunzătoare de pășunat, programarea corectă a cositului, 
întreținerea nivelurilor apei și a regimurilor de inundații pe pajiștile umede și evitarea sau 
controlul strict al aplicării îngrășămintelor și pesticidelor. Dacă pentru managementul 
habitatelor sunt necesare incendiile, acestea trebuie planificate și controlate cu atenție 
pentru a evita sezonul de reproducere al păsărilor care cuibăresc pe sol sau perioadele când 
plantele sunt deosebit de sensibile la incendii. 
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Identificarea tuturor acțiunilor suplimentare ce ar putea fi necesare pentru toate speciile 
agricole cheie depășește domeniul de aplicare al acestui ghid. Însă iată câteva acțiuni 
generice importante sau deosebit de frecvent întâlnite: 

• Asigurarea că toate cerințele de habitat în ceea ce privește hrănirea, reproducerea și 
adăpostirea sunt asigurate în toate anotimpurile și în aria de extindere a speciilor, 
lucru ce poate necesita existența unui mozaic de petice de habitate diferite; 

• Întreținerea unor caracteristici speciale ale habitatului, cum ar fi gardurile vii, 
copacii, șanțurile etc., conform descrierilor de mai jos; 

• Hrănirea suplimentară pentru unele specii cu cerințe speciale care nu se pot înlocui 
ușor (de exemplu carcase pentru vulturi); 

• Modificarea practicilor agricole cum ar fi cositul și densitatea pășunatului și 
calendarul, pentru a evita sau reduce mortalitatea și perturbarea speciilor 
vulnerabile (de exemplu, păsările care cuibăresc la sol); 

• Controlul sau eradicarea speciilor alogene care concurează cu sau atacă speciile 
native de importanță pentru conservare. 

Măsurile de conservare necesită o bună cunoaștere a ecologiei speciilor, a ciclului de viață și 
a condițiilor și cerințelor specifice sitului. Măsurile de agromediu trebuie să includă măsuri 
personalizate, cu ținte spațiale clare pentru eficiență și eficacitate (a se vedea Capitolul VI). 
Este important să se noteze că numeroase specii de interes comunitar depind și de habitate 
din afara siturilor Natura 2000 desemnate. 

Măsuri cheie pentru conservarea speciilor pe teren arabil 

Unele dintre cele mai amenințate specii incluse în directivele privind păsările și habitatele 
depind de managementul extensiv al terenurilor arabile. Printre măsurile cheie de 
management se numără: 

• culturile cu un consum redus de factori de producție și îngrășăminte, irigarea redusă 
sau eliminarea irigării și folosirea de varietăți de culturi potrivite pentru mediile cu 
productivitate scăzută, 

• neutilizarea de pesticide, 

• neutilizarea arăturilor adânci pe terenuri arabile sau soluri nisipoase unde este 
prezentă broasca de pământ brună (Pelobates fuscus) sau pe soluri argiloase unde 
sunt prezente specii de hamster (Cricetus cricetus sau Mesocricetus newtoni), 

• cultivarea cerealelor de vară cu o perioadă lungă de miriște și întreținerea 
pârloagelor, 

• amestecarea și alternarea zonelor de cultură cu teren arabil și pășune, 

• petice sau fâșii de culturi pentru hrană și/sau adăpost, de exemplu furaj verde, 
semințe pentru păsări, 
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• adaptarea metodelor de recoltare a culturilor la nevoile speciilor, de exemplu lăsarea 
de fâșii netăiate sau de petice pentru refugiu, folosirea unei cositori cu bară de 
cosire, folosirea unei bare cu lanț în fața cositorii pentru a avertiza animalele, 
evitarea condiționării fânului (zdrobirea ierbii proaspăt cosite pentru a o ajuta să se 
usuce mai repede), 

• marcarea gardurilor (de exemplu, cu forme reflectorizante) pentru a preveni 
coliziunea cu păsările mari, de exemplu dropia (Otis tarda), 

• crearea de locuri pentru cuibărire sau de fâșii-refugiu. 

Măsuri cheie pentru conservarea speciilor pe terenurile agricole cu management intensiv 

Unele specii cheie, mai ales gâștele și alte păsări de apă și hârciogul european se găsesc pe 
terenurile agricole cu management intensiv. Măsurile pentru aceste specii tind să fie 
variabile și specifice, dar câteva exemple ar putea include: 

• gestionarea daunelor provocate de gâște și alte păsări de apă (în special iarna) prin 
asigurarea unor culturi de sacrificiu sau reziduuri de culturi (cu compensații pentru 
agricultori) în zonele unde nu există perturbări, 

• protejarea păsărilor reproducătoare de operațiunile agricole prin marcarea 
cuiburilor, 

• limitarea utilizării pesticidelor pentru a menține populațiile de nevertebrate, mai ales 
la marginile câmpurilor, 

• întreținerea nivelurilor apei subterane, a inundațiilor de iarnă și/sau a structurii 
solului pentru a asigura o bună penetrabilitate a solului pentru păsările care caută 
hrană, 

• măsuri pentru hârciogul european (Cricetus cricetus): menținerea zonelor cu furaj 
verde, a fâșiilor de culturi cerealiere de sacrificiu, evitarea arăturilor adânci pentru a 
preveni deteriorarea vizuinilor (a se vedea studiul de caz din Țările de Jos, în anexa 
E). 

Protejarea, menținerea și restaurarea habitatelor agricole pentru specii 

Habitatele agricole cum sunt gardurile vii, zidurile de piatră, iazurile și terasele sunt habitate 
cheie asociate cu agricultura extensivă. Culturile permanente gestionate în mod tradițional, 
inclusiv podgoriile, livezile, plantațiile de măslini și livezile de arbori cu fructe cu coajă tare 
sunt habitate importante pentru o serie de păsări, mamifere, reptile, amfibieni și 
nevertebrate de interes comunitar. Culturile în sine (mai ales copacii bătrâni) și pajiștile 
gestionate extensiv și alte habitate asociate asigură spații pentru cuibărit și hrană (a se 
vedea studiul de caz din Italia din anexa E). 

Habitatele agricole cheie și caracteristicile ce necesită conservare și întreținere includ: 
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• gardurile vii, crângurile sau micile zone cu păduri și tufișurile de pe câmpuri - posibil 
să necesite protecție împotriva pășunatului și rumegatului, tunderii și tăierii și 
înlocuiri prin plantare pentru a menține continuitatea; 

• copacii și tufișurile folosite în mod tradițional pentru tunderea coroanelor și recepare 
trebuie întreținuți folosind metode tradiționale și, dacă este nevoie, replantați 
pentru a asigura continuitatea habitatului; copacii veterani mari de pe suprafețele 
agricole trebuie conservați printr-un management atent și îndepărtarea vegetației 
concurente și replantare atunci când este nevoie, pentru a menține continuitatea; 

• iazurile și șanțurile de pe terenurile agricole - trebuie drenate cu regularitate, 
controlate din punctul de vedere al vegetației, protejate de poluare și împiedicate să 
se usuce; totodată, trebuie să se creeze frecvent iazuri noi; 

• zidurile de piatră fără mortare și terasele de piatră - trebuie menținute și întreținute; 

• răzoarele și zonele tampon - trebuie întreținute prin cosire și neafectate de pesticide 
și ierbicide; 

• livezile, plantațiile de măslini, livezile de arbori cu fructe cu coajă tare cu pomi 
bătrâni, maturi - trebuie susținute, curățate cu regularitate, replantate și ferite de 
pesticide; 

• clădirile exploatațiilor agricole, pivnițele și peșterile - sunt folosite ca locuri de 
hibernare, staționare și reproducere pentru lilieci, păsări, reptile etc. și trebuie ferite 
de perturbări. 

Întreținerea unor populații și meta-populații viabile 

Aceste petice de habitate trebuie să fie suficient de mari pentru menținerea de populații 
viabile sau suficient de conectate pentru susținerea metapopulațiilor26. Este un element 
important pentru speciile mari care necesită suprafețe mari de habitat (cum sunt 
numeroase păsări de pradă și carnivore mari), mai ales în peisajele fragmentate. Speciile 
care sunt rare datorită habitatelor corespunzătoare vor beneficia cel mai mult de pe urma 
restaurării habitatelor corespunzătoare și a managementului adecvat și pot fi reintroduse 
acolo unde au dispărut. Pe de altă parte, speciile care sunt rare în principal din motive 
naturale trebuie conservate prin protejarea siturilor unde apar deja, de exemplu, în „micro-
rezervații” botanice. 

Acolo unde populațiile nu sunt viabile pe termen lung, acțiunile de conservare trebuie să se 
axeze pe locații țintă. Suprafața și/sau calitatea habitatului corespunzător trebuie mărită 
înainte de îmbunătățirea conectivității. Pentru menținerea pe termen lung a populațiilor 
existente, pot fi necesare acțiuni de restaurare a habitatului. Acolo unde este nevoie de 
conectivitate, trebuie create „puncte de trecere”, iar barierele majore, cum sunt drumurile 
și căile ferate, trebuie prevăzute cu pasarele. Pădurile și terenurile arabile pot fi și ele 

                                                      
26 O meta-populație este un set de efective dintr-o singură specie care există într-un peisaj fragmentat, fiind 
distribuită într-o serie de petice de habitat legate între ele de indivizi dispersați. Dispersarea depinde de 
distanța dintre peticele de habitat și de calitatea peisajelor cu care interferează (bariere, coridoare etc.) și 
influențează ratele locale de extincție și recolonizare, care la rândul lor determină viabilitatea meta-populației. 
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bariere eficiente pentru speciile de pajiște, iar marginile deschise și ierboase ale 
bărăganurilor și acostamentele drumurilor și căilor ferate se pot dovedi a fi coridoare 
esențiale pentru legătura meta-populațiilor, cu condiția să fie gestionate corespunzător. 

4.3. Considerații cheie pentru planificarea managementului terenului agricol Natura 2000 

Managementul eficient al habitatelor de pe terenurile agricole trebuie să ia în calcul 
următorii factori cheie:  

• Obiective de conservare cheie adaptate la nivel local - Pentru ca măsurile să fie 
eficiente, obiectivele de conservare pentru fiecare sit trebuie să fie clare și 
inteligibile, astfel încât măsurile de management să poată fi clar asociate cu 
obiectivele. Acolo unde obiectivele sunt clar formulate, se pot identifica măsuri de 
management generale adecvate care să răspundă acestor obiective, ceea ce ajută ca 
punerea în practică la fața locului să fie eficientă (Poláková et al. 2011). 

• Management adaptat local - Pentru a fi eficiente, măsurile agricole trebuie să fie 
personalizate și bine direcționate. Regimul optim poate varia considerabil între sub-
tipurile de habitat de la un sit la altul, în funcție de factori cum sunt: solul, vegetația, 
altitudinea, clima și istoricul managementului. Totodată, este important să fie avut în 
vedere istoricul managementului sitului, deoarece adeseori habitatele se vor fi 
adaptat și vor fi depinzând de continuarea regimurilor tradiționale.  

• Folosirea celor mai bune cunoștințe disponibile - Planificarea managementului 
trebuie să facă uz atât de cunoștințe specializate în domeniul conservării, cât și de 
cunoștințe locale de agricultură. Este esențial să se învețe din cele mai bune practici 
de management și din cele mai bune dovezi științifice, consultând experții în 
conservare și managerii responsabili atât din țară, cât și de pe plan internațional. 
Este important să se aibă în vedere cunoștințele și practicile tradiționale atunci când 
acestea s-au dovedit eficiente în conservarea calității habitatului. 

• Adesea, înainte de reintroducerea unui management corespunzător pe termen lung, 
sunt necesare și acțiuni de restaurare. 

• Compromisuri vizavi de conservare - Este necesar un echilibru între măsurile de 
conservare și obiectivele clare de conservare, fiindcă diferitele specii dintr-un habitat 
răspund diferit la acțiunile de management. Strategiile corespunzătoare de 
management trebuie fie să maximizeze beneficiile pentru toate speciile, fie să 
favorizeze speciile sensibile sau prioritare, astfel cum sunt definite de obiectivele de 
conservare.  

• Management adaptativ și inovare - Adesea sunt necesare experimentări pentru a 
identifica strategia optimă de management pentru un anumit sit, mai ales în timpul 
restaurării habitatului. În acest sens, acțiunile corespunzătoare trebuie planificate cu 
atenție și impacturile monitorizate îndeaproape, pentru a se putea face eventuale 
ajustări, după caz. 
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• Diversitatea și eterogeneitatea habitatelor - Structura complexă a anumitor 
habitate cheie stă la baza bogăției în specii a acestora. Pentru menținerea 
eterogeneității, tipul și intensitatea managementului din aceste habitate trebuie să 
varieze și trebuie menținute habitatele marginale. 

• Intervențiile la scara peisajului - Scara la care se pun în practică măsurile de 
conservare le va influența eficiența. Ele trebuie să acopere o zonă suficient de mare 
pentru a menține sau a restaura zonele viabile din punct de vedere ecologic cu 
habitat corespunzător ori pentru a menține efective de specii minime viabile. 

Informații suplimentare 

Anexa D descrie mai exact principalele măsuri de management necesare pentru a restaura și 
a întreține fiecare tip de habitat cheie din anexa I ce depinde de managementul agricol. De 
asemenea, se prezintă o serie de recomandările și ghiduri de management al habitatelor 
pentru consultare suplimentară. 

Pe site-ul web al Comisiei privind managementul rețelei Natura 2000, se oferă recomandări 
de management pentru anumite tipuri de habitate ce depind de managementul agricol. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.ht
m 

Recomandări de management pentru anumite specii Natura 2000 există și în rapoartele 
Inițiativei pentru faună și floră sălbatică și agricultură durabilă (2007-2009) care descriu cum 
poate fi susținută prin programe de dezvoltare rurală (2007-2013) conservarea anumitor 
specii de floră și faunălbatică. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm 
și 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.p
df 
 
Baza de cunoștințe a rețelei Natura 2000 oferă acces la cunoștințele de management privind 
habitatele și speciile, contacte relevante, un forum pentru discuții și evenimente, 
documente și știri relevante la:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm 
 
Biblioteca Comisiei Europene pentru pajiști semi-naturale este o sursă tot mai mare de 
informații. 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm


 

 57 

5. PAC ȘI ALTE SURSE DE FINANȚARE PENTRU 
SISTEMELE AGRICOLE NATURA 2000  

 
 

Ce veți găsi în acest capitol? 
 
Acest capitol descrie cele mai relevante măsuri din cadrul politicii agricole comune (PAC) 
pentru managementul terenurilor agricole în rețeaua Natura 2000. Această trecere în revistă 
se bazează pe dovezi despre cum au folosit statele membre măsurile PAC în perioada 2007-
2013 și identifică oportunitățile de finanțare disponibile începând cu 2014, ținând seama de 
principalele schimbări legislative introduse în recenta reformă a PAC. 
 
Gama de instrumente de politici descrise aici le include pe cele din cadrul ambilor piloni ai 
PAC, precum și câteva fonduri UE importante, cum sunt fondurile structurale și instrumentul 
LIFE. De asemenea, acest capitol trece în revistă potențialul abordărilor de piață de a susține 
managementul rețelei Natura 2000, de exemplu prin plăți pentru servicii de mediu și scheme 
de acreditare și etichetare.  
 
 
5.1  Finanțarea europeană pentru managementul terenurilor agricole Natura 2000  

Această secțiune rezumă principalele politici și instrumente de finanțare pe care le pot folosi 
statele membre pentru a menține sau a restaura sistemele agricole și managementul agricol 
necesar pentru conservarea siturilor și speciilor de pe terenurile agricole Natura 2000. De 
departe, cele mai importante sunt cele două fonduri ale politicii agricole comune, Fondul 
European de Garantare Agricolă (FEGA), care susține pilonul I al PAC, și Fondul European 
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR), care sprijină dezvoltarea rurală în cadrul 
pilonului II. Reforma PAC și a fondurilor structurale are ca scop îmbunătățirea 
complementarității, a coordonării și a valorii adăugate a cheltuielilor UE, iar din 2014 statele 
membre vor trebui să demonstreze cum intenționează să facă acest lucru înainte de 
aprobarea programelor de cheltuieli pentru 2014-2020.  

Regulamentul privind dispozițiile comune27 introduce pentru prima dată un set de obiective 
și norme comune pentru cinci fonduri UE care, până în prezent, au fost gestionate separat, 
inclusiv FEADR și fondurile structurale28. Pe lângă obiectivele lor specifice, fiecare dintre 
aceste fonduri vor susține acum unsprezece obiective tematice, inclusiv cel de a „conserva și 
proteja mediul și de a promova eficiența resurselor”29. Fiecare stat membru trebuie să 
întocmească un acord de parteneriat (AP) cu autoritățile regionale și locale, cu organismele 
economice, sociale și de mediu și cu ONG-urile, în care să stabilească în detaliu cum 
intenționează să folosească cele cinci fonduri în perioada 2014-2020 și să trimită Comisiei 

                                                      
27 Regulamentul (UE) nr 1303/2013 din 17 decembrie 2013 
28 Cele cinci fonduri, cunoscute în mod colectiv sub denumirea de fondurile structurale și de investiții europene 
(ESI) sunt: Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune 
(FC), Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime (FEPAM). 
29 Articolul 9 din Regulamentul (UE) nr 1303/2013 din 17 decembrie 2013 
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spre aprobare acordul de parteneriat. Într-adevăr, acest lucru înseamnă că, dacă în acordul 
de parteneriat nu se identifică sprijinul alocat rețelei Natura 2000 prin aceste cinci fonduri, 
probabilitatea ca el să fie aprobat de comisie în programele 2014-2020 relevante pentru 
fiecare fond este mult mai mică. Tabelul 5.1 identifică principalele surse de finanțare UE 
pentru terenurile agricole Natura 2000 și principalele texte legislative UE care controlează 
folosirea acestor fonduri de către statele membre. 

Tabelul 5.1. Fondurile UE care pot sprijini managementul terenurilor agricole din rețeaua 
Natura 2000 

Fond UE Relevanța pentru managementul terenurilor agricole Natura 2000  

PAC Pilonul II  

Fondul European 
pentru Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală  
(FEADR) 

Sursă cheie de finanțare pe care statele membre o pot folosi pentru a sprijini 
managementul conservării terenurilor agricole Natura 2000 și dezvoltarea socio-
economică durabilă a sistemelor agricole Natura 2000 și a comunităților locale 
asociate.  

PAC Pilonul I 

Fondul European de 
Garantare Agricolă 
(FEGA)  

Sursă importantă pentru o serie de plăți directe, care pot ajuta la sprijinirea 
viabilității economice a exploatațiilor și sistemelor agricole de intensitate scăzută în 
fața presiunilor economice pentru intensificare sau abandon.                                                          

Fondul European de 
Dezvoltare Regională 
(FEDR) 

Fondul Social 
European(ESF) 

Fondul de coeziune 
(FC) 

Finanțarea trebuie să fie relevantă pentru contextul mai amplu al dezvoltării socio-
economice durabile a regiunii. Printre obiectivele relevante se numără conservarea 
și protecția mediului și promovarea eficienței resurselor, consolidarea 
competitivității și a inovării micilor afaceri, crearea de locuri de muncă și 
promovarea unei creșteri solide din punct de vedere economic, promovarea 
incluziunii sociale, a educației și a formării.  

LIFE Un fond important pentru proiecte de management inovator și demonstrativ al 
terenurilor, dar nu o sursă de finanțare continuă a activităților de management. LIFE 
este foarte selectiv și finanțează doar activități care nu sunt eligibile pentru alte 
fonduri europene. 

Principalele regulamente UE care reglementează folosirea acestor fonduri: 

Plăți directe: Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 
2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul 
politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului 
(CE) nr. 73/2009 al Consiliului (2013) OJ L347/608, 20.12.2013. 

Regulamentul delegat al Comisiei (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) 
nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe 
acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la 
regulamentul menționat (2014) OJ L181/1, 20.06.2014 

Regulamentul delegat al Comisiei (UE) nr. 641/2014 din 16 iunie 2014 de stabilire a normelor de punere în 
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor 
norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune 
(2014) OJ L181/74, 20.06.2014 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:RO:PDF
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Orizontale: Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 
2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și 
(CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (2013) OJ L347/549, 20.12.2013. 

Regulamentul delegat al Comisiei (UE) nr. 640/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) 
nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare 
și Control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în 
cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității (2014) OJ L181/48, 
20.06.2014 

Dispoziții comune: Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 
decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (2013) OJ L347/320, 20.12.2013. 

FEADR: Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 
privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 
și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (2013) OJ L347/487, 20.12.2013.  

Dispoziții tranzitorii: Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 
decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 
din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora 
pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 
1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce 
privește aplicarea acestora în anul 2014 

FEDR: Regulamentul (UE) nr 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 
privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru 
obiectivul de cooperare teritorială europeană. (2013) OJ L347/259, 20.12.2013. 

LIFE: Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 
privind instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 614/2007 (2013) OJ L347/185, 20.12.2013. 

Notă importantă: alte norme detaliate din cadrul acestor regulamente se vor stabili în actele delegate și de 
punere în aplicare ce urmează a fi publicate pe parcursul anului 2014. 

 
 
Creșterea nivelului actual de alocare și asimilare a fondurilor disponibile pentru a răspunde 
deficitului de sprijin necesar rețelei Natura 2000 (descrisă în secțiunea 3.3.) depinde 
aproape integral de deciziile luate de statele membre în 2014 cu privire la prioritizarea și 
alocarea resurselor financiare disponibile acestora în cadrul ambilor piloni ai PAC. 

Noile instrumente de programare oferă statelor membre oportunitatea de a-și asigura un 
sprijin mai bun pentru managementul terenurilor agricole Natura 2000 în cadrul 
principalelor programe de finanțare, în special PAC, dar desigur acest lucru trebuie realizat 
în contextul a numeroase alte priorități care concurează pentru fondurile UE. Prima sarcină 
este planificarea strategică a nevoilor de finanțare ale rețelei Natura 2000 și coordonarea 
acțiunilor din cadrul diverselor linii de finanțare și dintre acestea. Cadrele de acțiuni 
prioritare ale statelor membre stabilesc prioritățile strategice de conservare pentru Natura 
2000 în perioada 2014-2020 și oferă baza pentru a calcula tipul, scara și sursele de finanțare 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0259:0280:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0259:0280:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0259:0280:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:RO:PDF
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necesare pentru a răspunde acestor priorități (a se vedea secțiunea 3.3). Autoritățile Natura 
2000 doresc și să se asigure că interesele lor sunt reprezentate atât în acordul de 
parteneriat trimis Comisiei spre aprobare, cât și în activitățile ulterioare în beneficiul 
parteneriatului. 

5.2 Introducere în PAC reformată ca sursă cheie de finanțare pentru terenurile agricole 
Natura 2000 începând cu anul 2014 

Cei doi piloni ai PAC diferă în ceea ce privește finanțarea, funcționarea și structura. Pilonul I 
este finanțat exclusiv prin FEGA și oferă plăți directe agricultorilor (și totodată finanțează 
alte măsuri, cum ar fi intervențiile pe piață și restituirile la export). Pilonul II este cofinanțat 
de FEADR și de statele membre laolaltă și oferă o gamă variată de măsuri pentru sprijinirea 
agricultorilor și a altor administratori de terenuri și comunități rurale, aplicate prin 
programe multianuale de dezvoltare rurală elaborate de administrațiile naționale sau 
regionale. Noile regulamente introduc schimbări semnificative relevante pentru sprijinirea 
agriculturii în ariile Natura 2000 prin ambii piloni. 

Modificările aduse pilonului I - Plățile de sprijin pentru venit în beneficiul agricultorilor 

Pilonul I se concentrează în continuare pe a furniza agricultorilor sprijin decuplat pentru 
venit, dar structura și gama de plăți relevante pentru Natura 2000 s-au schimbat 
considerabil.  

În cadrul noii legislații30, statele membre trebuie să introducă plățile pe suprafață: 

• o schemă de plată de bază (SPB) care să înlocuiască schema de plată unică (SPU) 
începând cu anul 2015 (deși statele membre care folosesc schema de plată unică pe 
suprafață (SPUS) pot continua să o facă până în 2020); 

• plata pentru agricultorii care respectă practicile agricole benefice climei și mediului 
(plata pentru înverzire); 

• o plată suplimentară pentru tinerii agricultori. 
 

Statele membre au opțiunea de a oferi agricultorilor alte trei plăți:  

• o plată suplimentară pentru agricultorii din zone care se confruntă cu constrângeri 
naturale și  

• plăți cuplate suplimentare „acolo unde anumite tipuri de agricultură sau anumite 
sectoare agricole care au o importanță deosebită din motive economice, sociale 
sau de mediu se confruntă cu unele dificultăți” sau 

• o plată simplificată pentru micii agricultori în locul altor plăți din cadrul 
pilonului I. 
 

Toate aceste plăți se vor baza pe suprafață, cu excepția plăților cuplate, care se vor putea 
baza pe arii definite, recoltă sau număr de animale. Statele membre care folosesc acum SPU 
vor trebui să schimbe plățile „istorice” de tip exploatație cu exploatație, care se bazau pe 

                                                      
30 Regulamentul (UE) nr 1307/2013 din 17 decembrie 2013 
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subvențiile primite într-un anumit an de referință, cu plăți SPB forfetare sau mai stabile per 
hectar până în anul 2019. Acest lucru va afecta majoritatea celor 15 state membre UE care 
aplică SPU în prezent și va duce, în mod inevitabil, la o oarecare redistribuție a plăților între 
agricultori. Nivelurile de plată se pot stabili fie la nivel național, fie la nivel regional, cu 
flexibilitatea de a defini regiunile pe baza unei serii întregi de criterii, inclusiv „caracteristici 
agronomice și socio-economice, potențialul lor regional și agricol sau structura lor 
instituțională sau administrativă”31. Doar „agricultorii activi” care desfășoară „activitate 
agricolă” vor fi eligibili pentru plățile prin pilonul I, iar dacă ei exploatează „suprafețe 
agricole menținute în mod natural într-o stare potrivită pentru pășunat sau cultivare”, astfel 
cum ar putea face agricultorii Natura 2000, eligibilitatea lor va depinde exact de modul în 
care statele membre aleg să definească „activitatea minimă” și „pajiștea permanentă” într-
un cadru ce urmează a fi furnizat de Comisie32.  

Modificările aduse Pilonului II - o nouă structură tematică pentru PDR-urile 2014-2020 

Modificările aduse legislației din cadrul pilonului II se referă, în principal, la arhitectura 
regulamentului și deci la structura programelor de dezvoltare rurală (PDR) 2014-20. Cele trei 
axe care caracterizau vechea politică de dezvoltare rurală au fost eliminate, iar statele 
membre pot folosi combinații de măsuri pentru a îndeplini cinci priorități FEADR care să 
reflecte obiectivele tematice comune identificate pentru cele cinci fonduri ESI, inclusiv 
FEADR. Aceste priorități sunt: 

1. „Încurajarea transferului de cunoștințe și inovare în agricultură, silvicultură și zonele 
rurale; 

2. Îmbunătățirea viabilității și competitivității exploatațiilor agricole pentru toate 
tipurile de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole 
inovatoare și a managementului durabil al pădurilor; 

3. Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv prelucrarea și promovarea 
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a managementului riscului; 

4. Restaurarea, conservarea și îmbunătățirea ecosistemelor asociate cu agricultura și 
silvicultura; 

5. Promovarea eficienței resurselor și sprijinirea trecerii la o economie cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările climatice în sectoarele agriculturii, 
alimentației și silviculturii și  

6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 
zonele rurale.” 

Fiecare prioritate este apoi definită pe mai multe zone de interes, iar regulamentul oferă o 
listă informativă a măsurilor relevante din cadrul PDR pentru cele șase priorități. Există trei 
zone de interes pentru prioritatea privind ecosistemele agricole și forestiere, dintre care una 
este „restaurarea, conservarea și îmbunătățirea biodiversității, inclusiv în ariile Natura 2000 
și în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice și 
agricultura cu înaltă valoare naturală, precum și starea peisajelor europene”33. Mai mult, 

                                                      
31 Articolul 23 din Regulamentul (UE) nr 1307/2013 din 17 decembrie 2013 
32 Articolele 4 și 9 din Regulamentul (UE) nr 1307/2013 din 17 decembrie 2013 
33 Articolul 5 și anexa VI din Regulamentul (UE) nr 1305/2013 din 17 decembrie 2013 
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fiecare program trebuie să contribuie la trei obiective transversale de inovare, mediu și 
atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea.  

Statele membre pot crea sub-programe tematice pentru a răspunde anumitor nevoi în 
contextele lor naționale sau regionale, creând „mini-PDR-uri” eficiente în cadrul programului 
principal. Sub-programele tematice pot fi puse în practică de autoritățile locale, de 
organismele de dezvoltare regională sau de ONG-uri și pot oferi beneficiarilor cele mai 
ridicate rate de plată. Nevoile tinerilor agricultori, micile exploatații agricole, zonele 
montane, lanțurile scurte de aprovizionare și atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea 
la acestea sunt identificate drept unele dintre potențialele subiecte ale sub-programelor 
tematice34.  

Alte modificări relevante pentru agricultorii Natura 2000 includ recunoașterea beneficiilor 
ecologice și climatice ale acțiunilor în colaborare, în special la scara peisajului și ale 
cooperării per ansamblul lanțului de aprovizionare. Există totodată și un accent puternic pe 
inovare, mediu, „inclusiv nevoile specifice ale ariilor Natura 2000”35 și atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. Domeniul de aplicare al măsurilor 
compensatorii Natura 2000 este extins pentru a cuprinde terenurile agricole și forestiere din 
alte arii de protecție naturală cu restricții de mediu care contribuie la ameliorarea 
conectivității habitatelor (art. 10 din directiva privind habitatele).  

Potențialele sinergii dintre sprijinul din cadrul pilonilor I și II pentru agricultorii Natura 
2000  

Cei doi piloni ai PAC au instrumente diferite, iar la nivelul exploatației agricole, potențialele 
sinergii dintre ele se pot folosi pentru a sprijini atât sistemele agricole Natura 2000, cât și 
practicile de managementul conservării; noua legislație pune accentul pe nevoia de a profita 
de aceste sinergii36. Plățile din pilonul I sunt adesea necesare în completarea plăților de 
management de agromediu din pilonul II dacă se dorește continuarea agriculturii în zone cu 
habitate semi-naturale exploatate extensiv (Oñate et al, 2007; Poláková et al, 2011).  

Pilonul II a fost, desigur, principala sursă de finanțare UE pentru managementul agricol 
specific conservării naturii, dar extinderea și ținta sprijinului pentru terenurile agricole 
Natura 2000 variază mult între statele membre. În perioada 2014-2020, aceste fonduri vor 
trebui tot mai mult să concureze cu numeroase alte priorități de dezvoltare rurală la nivel de 
stat membru sau la nivel regional și este mai important ca oricând să se construiască 
pachete coerente de sprijin pentru terenurile agricole Natura 2000, folosind fonduri din 
ambii piloni ai PAC, pentru a avea siguranța că sistemele agricole de intensitate scăzută 
Natura 2000 și HNV primesc suficient sprijin.  

                                                      
34 Articolele 7, 8 și 66 și anexa IV din Regulamentul (UE) nr 1305/2013 din 17 decembrie 2013 
35 Articolul 8 (1) din Regulamentul (UE) nr 1305/2013 din 17 decembrie 2013 
36 Cadrul strategic comun alineatul 4.2 (1) anexa I din Regulamentul (UE) nr 1303/2013 din 17 decembrie 2013 
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5.3. Nivelul ecologic de referință pentru plățile PAC 

Ecocondiționalitatea și alte cerințe 

Conceptul „nivelului de referință”, astfel cum se aplică plăților pentru exploatațiile agricole 
în cadrul ambilor piloni ai PAC, este un mecanism de alocare a costurilor care definește linia 
despărțitoare dintre nivelul dispozițiilor de mediu pe care agricultorii se presupune să le 
respecte pe cheltuială proprie și un nivel suplimentar de management al mediului 
înconjurător pentru care agricultorii pot fi plătiți să acționeze, de exemplu prin scheme de 
agromediu. 

Nivelul ecologic de referință pentru toate plățile PAC pe suprafață include:  
• cerințe legale în materie de gestionare (SMR) care să fie relevante, de exemplu, 

elemente din directivele privind păsările sau habitatele care să țină de nivelul de 
protecție al habitatelor și speciilor în cadrul exploatației; 

• standarde pentru bune condiții agricole și de mediu (GAEC), astfel cum sunt definite 
de statele membre într-un cadru european comun; 

• alte reglementări naționale sau regionale care se aplică la nivelul exploatației, 
indiferent dacă agricultorul primește plăți PAC sau nu. 

În plus, pentru plăți de agromediu și climă și pentru alte plăți FEADR pe suprafață, nivelul de 
referință include:  

• criteriile relevante stabilite la „activitate agricolă” [art. 4 (1) (c) și 4 (2) din 
regulamentul (UE) nr. 1307/2013]; 

• (doar pentru beneficiarii de plăți de agromediu și climă și plăți pentru agricultură 
ecologică) cerințe privind folosirea îngrășămintelor și a produselor pentru protecția 
plantelor, pe care statele membre trebuie să le definească în PDR.  

Cerințele de ecologizare pentru plățile directe din cadrul pilonului I sunt relevante pentru 
calculul primelor de agromediu și climă, deoarece este necesară excluderea dublei finanțări 
a angajamentelor de agromediu și climă sprijinite prin plățile de agromediu care, prin natura 
lor, corespund practicilor la care se face referire în art. 43 al regulamentului (UE) nr. 
1307/2013 (practici agricole benefice pentru climă și mediu) supuse plăților pentru înverzire 
din cadrul pilonului I. 

Statele membre trebuie să își definească propriile standarde GAEC verificabile pentru 
terenurile agricole într-un nou cadru comun, ocazie cu care trebuie să țină seama de 
„caracteristicile specifice ale ariilor vizate, inclusiv condiții climatice și de sol, sisteme 
agricole existente, utilizarea terenurilor, rotația culturilor, practicile agricole și structurile 
agricole”37.  

Legislația de reformare a PAC a revizuit cadrul de ecocondiționalitate, conform Tabelului 
5.2. Standardele GAEC și SMR sunt acum organizate în trei grupe, care includ mediul 
înconjurător, schimbările climatice, bunele condiții agricole ale terenului, sănătatea 
animalelor și a plantelor; și bunăstarea animalelor. SMR bazate pe directivele privind 
păsările și habitatele rămân, în linii mari, aceleași, dar cadrul GAEC s-a schimbat 
considerabil. Standardele GAEC opționale au fost eliminate, inclusiv „efectivele minime de 
                                                      
37 Articolul 94 din Regulamentul (UE) nr 1306/2013 din 17 decembrie 2013 
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animale și/sau regimurile corespunzătoare” și aspectul problematic al „evitării invaziei 
vegetației nedorite”, pus în aplicare de unele state membre într-o manieră care a afectat 
negativ habitatele Natura 2000. Acesta din urmă a fost înlocuit cu criterii relevante de 
întreținere și activitate minimă stabilite de statele membre ([conform punctelor (c) (ii) și (c) 
(iii) din art. 4 (1) al regulamentului (UE) nr. 1307/2013]. În plus, statele membre au la 
dispoziție o nouă opțiune GAEC 7 de a introduce „măsuri pentru evitarea speciilor de plante 
invazive” pe care o pot aplica dacă este nevoie. Pentru a acoperi tranziția spre punerea în 
aplicare a plăților pentru înverzire din pilonul I, în 2015 și 2016, normele existente privind 
menținerea pășunilor permanente38 rămân parte din ecocondiționalitate. 

                                                      
38Conform regulamentului (CE) 1120/2009 
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Tabelul 5.2 Cerințe de ecocondiționalitate pentru mediu, schimbări climatice și bunele 
condiții agricole ale terenului începând cu anul 2015 
Sursa: Regulamentul (UE) nr 1306/2013 din 17 decembrie 2013 anexa II (OJ L347, 20.12.2013) 

Suprafață  Problemă 
principală 

Cerințe și standarde 

Mediu, 
schimbări 
climatice, 
bunele 
condiții 
agricole ale 
terenului 

Apă 
SMR 1  

Directiva Consiliului91/676/CEE din 12 decembrie 1991 
privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați 
proveniți din surse agricole (OJ L375, 31.12.1991, p.1) 

Articolel
e 4 și 5 

GAEC 1 Crearea de zone tampon de-a lungul cursurilor de apă (1)  

GAEC 2 
Acolo unde este necesară autorizație pentru folosirea 
apei în scopul irigării, conformitate cu procedurile de 
autorizare 

 

GAEC 3 

Protecția apelor subterane împotriva poluării: 
interzicerea deversărilor directe în apa subterană și 
măsuri de prevenire a poluării indirecte a apei subterane 
prin deversări pe sol și pătrunderea substanțelor 
periculoase în sol, conform anexei la directiva 80/68/CEE 
în versiunea în vigoare în ultima zi a valabilității sale, în 
măsura în care există o legătură cu activitatea agricolă. 

 

Solul și 
stocul de 
carbon 

GAEC 4 Acoperirea minimă a solului  

GAEC 5 Măsuri minime de management al solului care reflectă 
condițiile specifice ale sitului pentru limitarea eroziunii  

GAEC 6 
Menținerea nivelului materiei organice din sol prin 
practici corespunzătoare, inclusiv interzicerea incendierii 
miriștilor arabile, cu excepția motivelor care țin de 
sănătatea plantelor (2) 

 

Biodiversit
ate 

SMR 2 
Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice (OJ L20, 26.1.2010, p.7) 

Art. 3 
(1), art. 
3 (2) lit. 
(B), art. 
4 (1), 
(2) și (4) 

SMR 3 
Directiva Consiliului 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și 
floră sălbatică. (OJ L206, 22.7.1992, p.7) 

Art. 6 
(1) și (2) 

Peisaj, 
nivel 
minim de 
întreținere GAEC 7 

Păstrarea funcțiilor peisajului inclusiv, unde este cazul, a 
gardurilor, iazurilor, șanțurilor, aliniamentelor sau 
grupurilor de copaci ori arborilor izolați, marginilor 
terenurilor și teraselor, inclusiv interdicția tăierii 
gardurilor vii și a copacilor în sezonul de reproducere și 
creștere a păsărilor și, ca opțiune, măsuri pentru evitarea 
speciilor de plante invazive 

 

(1) Zonele tampon GAEC trebuie să respecte, atât în interiorul, cât și în exteriorul zonelor vulnerabile 
desemnate conform art. 3 (2) din Directiva 91/676/CEE, cel puțin cerințele referitoare la condițiile 
pentru aplicarea pe teren a îngrășămintelor lângă cursurile de apă la care se face referire la punctul A.4 
din anexa II la Directiva 91/676/CEE, care trebuie aplicate în conformitate cu programele de acțiune ale 
statelor membre întocmite în baza art. 5 (4) din directiva 91/676/CEE. 

(2) Cerința se poate limita la o interdicție generală privind arderea miriștilor arabile, dar un stat membru 
poate decide să impună mai multe cerințe. 
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Efectul plății pentru înverzire conform pilonului I 

Statele membre (sau regiunile) trebuie să aloce 30% din bugetul lor plăților directe prin 
pilonul I pentru noile plăți „pentru înverzire” dedicate practicilor agricole benefice pentru 
climă și mediu.39 Aproape toți agricultorii ce au dreptul la plăți SPB sau SPUS trebuie să 
respecte cele trei măsuri de ecologizare (sau practici echivalente specificate). Fac excepție: 
agricultorii ecologici certificați care vor primi plata automat; agricultorii cu exploatații aflate 
integral sau parțial în arii Natura 2000 care trebuie să se conformeze doar în măsura în care 
practicile de „ecologizare” sunt compatibile cu obiectivele directivelor Natura 2000; și 
beneficiarii plății pentru micii agricultori care sunt scutiți de cerințele de ecologizare.   

Cel mai mare impact asupra gestionării terenurilor îl vor resimți, cel mai probabil, 
exploatațiile cu suprafețe mari de culturi arabile și pârloage, dar prin comparație suprafețe 
mici acoperite cu culturi furajere erbacee sau cu iarbă. Cerințele de ecologizare oferă 
statelor membre și oportunitatea de a întări protecția habitatelor pastorale valoroase 
împotriva aratului sau conversiei. 

Cele trei cerințe de ecologizare sunt: 

• Diversificarea culturilor40: Exploatațiile agricole cu peste 10 ha de teren arabil 
(inclusiv pârloage) trebuie să cultive cel puțin două culturi diferite, cea principală 
acoperind maxim 75% din terenul arabil; atunci când există peste 30 ha teren arabil, 
trebuie cultivate trei culturi diferite. Aceste cerințe se aplică doar pajiștilor sau 
exploatațiilor agricole mixte cu peste 30 ha de culturi arabile (inclusiv pârloage, dar 
fără iarbă și culturi furajere erbacee); există și alte scutiri. 

 

• Pajiști permanente41:  
o Statele membre trebuie să se asigure că raportul dintre pajiștile permanente și 

suprafața agricolă totală (comparativ cu un an de referință temporar specificat) 
nu scade cu mai mult de 5 procente, ele putând alege să aplice această cerință 
la nivel național sau regional. Totodată, ele pot stipula această obligație la 
nivelul exploatațiilor individuale. Pajiștile permanente care au fost împădurite 
nu se calculează ca pierdere.  

o În cadrul siturilor Natura 2000, statele membre trebuie să desemneze pajiști 
permanente care sunt „sensibile din punct de vedere al mediului” (a se vedea 
mai jos noua definiție a „pajiștii permanente”), „inclusiv în turbării și zone 
umede” care au nevoie de o protecție strictă pentru menținerea obiectivelor 
Natura. Pentru agricultorii din aceste zone, cerința de „ecologizare” se referă la 
a nu converti sau ara terenul respectiv.  

o În afara siturilor Natura 2000, statele membre pot alege să desemneze și „alte 
zone sensibil”’ de pajiști permanente „valoroase pentru mediu”, inclusiv cele de 
pe soluri bogate în carbon, unde s-ar aplica același nivel de protecție conform 
cerințelor de ecologizare. 

• Zone de interes ecologic42: agricultorii cu peste 15 ha de teren arabil (cu alte câteva 
excepții) trebuie să se asigure că o suprafață echivalentă cu 5 procente din terenul 

                                                      
39 Articolele 43 - 47 din Regulamentul (UE) nr 1307/2013 din 17 decembrie 2013  
40 Articolul 44 din Regulamentul (UE) nr 1307/2013 din 17 decembrie 2013 
41 Articolul 45 din Regulamentul (UE) nr 1307/2013 din 17 decembrie 2013 



 

 67 

lor arabil este „zonă de interes ecologic”. Aceste suprafețe pot fi pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone tampon, zone agro-forestiere, liziere de pădure, specii 
forestiere cu ciclu de producție scurt și suprafețe împădurite prin PDR sau alt sprijin 
echivalent, precum și culturi secundare, culturi de acoperire și culturi fixatoare de 
azot. Acolo unde agricultorii trebuie să creeze zone de interes ecologic, acest lucru ar 
putea însemna că există mai mult habitat disponibil pentru speciile Natura 2000 pe 
terenul agricol arabil din afara siturilor Natura 2000, iar valoarea habitatului și 
permeabilitatea suprafețelor arabile exploatate intensiv sunt astfel îmbunătățite 
(Dänhardt et al, 2010; Gilbert-Norton et al, 2010; Smith et al, 2010). Dar măsura în 
care se creează într-adevăr un habitat suplimentar de bună calitate va depinde de 
proporția de zone de interes ecologic care sunt pârloage pe termen scurt, de ce alte 
tipuri de suprafețe și funcții sunt protejate, dacă acestea sunt gestionate în 
beneficiul biodiversității și cum sunt ele distribuite la scara locală și a peisajului (Allen 
et al, 2012a).  
 

Pentru terenurile agricole Natura 2000 și HNV, cel mai semnificativ impact al plății pentru 
înverzire prin pilonul I este efectul majorării valorii de referință pentru calculul plăților de 
agromediu și climă pentru ca acestea să nu se suprapună cu cerințele de înverzire din 
pilonul I și nivelul suplimentar de protecție de bază pentru habitate pastorale din afara 
siturilor Natura 2000, dacă statele membre decid să facă uz de noile lor puteri de 
desemnare. 

5.4 O nouă definiție pentru pajiștile permanente și pășunile permanente 

În legislația actuală, pășunile permanente sunt definite ca fiind „terenurile consacrate 
producției de iarbă și de alte plante furajere erbacee (însămânțate sau naturale) care nu fac 
parte din sistemul de rotație a culturilor din exploatație de cel puțin cinci ani”. Această 
definiție a cauzat o oarecare confuzie cu privire la eligibilitatea terenului gestionat în 
vederea protecției naturii pentru plățile prin pilonul I, fiind testată la Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene în 201043. Noua legislație oferă posibilitatea extinderii semnificative a 
definiției pajiștii permanente folosită în scopul eligibilității pentru plățile PAC, dar deciziile 
cheie privind tipurile de habitate pastorale și terenuri care vor fi incluse sunt exclusiv 
răspunderea statelor membre, care pot decide să nu folosească definiția extinsă.  

Începând cu anul 2015, definiția de bază a pajiștilor permanente: (inclusiv pășuneile 
permanente) rămâne „terenurile consacrate producției de iarbă și de alte plante furajere 
erbacee (însămânțate sau naturale) care nu fac parte din sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație de cel puțin cinci ani”, dar acum acestea „pot include alte specii, precum arbuștii 
și/sau arborii, care sunt bune pentru pășunat sau care pot produce hrană pentru animale, cu 
condiția ca ierburile și alte plante furajere erbacee să fie predominante”. Mai mult, statele 
membre pot alege să folosească o definiție extinsă și să includă și „terenuri bune pentru 
pășunat care fac parte din practici ancorate în obiceiurile locului, unde, în mod obișnuit, 
suprafețele de pășunat nu sunt predominant acoperite cu iarbă și cu alte plante furajere 

                                                                                                                                                                     
42 Articolul 46 din Regulamentul (UE) nr 1307/2013 din 17 decembrie 2013 
43 Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza (C-61/09). 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0061:EN:HTML 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0061:EN:HTML
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erbacee”. Comisia va defini criteriile pentru a stabili predominanța ierbii și a altor plante 
furajere erbacee și criteriile pentru stabilirea „practicilor ancorate în obiceiurile locului”.  

Multe pășuni sunt valoroase pentru biodiversitate mai ales când sunt alcătuite dintr-un 
mozaic de pajiști deschise exploatate prin pășunat, presărate cu tufărișuri și/sau arbori sau 
alte elemente de peisaj cum ar fi petice de iarbă necosită, ziduri, roci, trestie sau zone 
umede sau pentru că sunt sisteme de pășuni împădurite (Bergmeier et al, 2012). Noile 
definiții ale pajiștii permanente, laolaltă cu deciziile privind alocarea drepturilor la plată din 
pilonul I pot fi folosite de statele membre pentru a se asigura că aceste habitate se califică 
pentru sprijin prin PAC. Definiția extinsă oferă și posibilitatea de a proteja habitate 
importante prin plățile pentru înverzire.  

Acestea sunt îmbunătățiri ce au potențialul de a fi foarte importante și binevenite, dar 
diferența pe care o fac în teren va depinde de voința statelor membre de a adopta definiția 
extinsă, care în unele cazuri ar putea crește semnificativ suprafața totală de teren eligibil 
pentru plăți din bugetul lor de plăți directe alocat.   

5.5 Eligibilitatea terenului agricol Natura 2000 pentru plăți PAC 

Terenurile agricole Natura 2000 pot fi eligibile pentru plăți PAC atât prin pilonul I, cât și prin 
pilonul II, dar în mai multe state membre au existat suprafețe mari de habitat agricol Natura 
2000 declarat neeligibil pentru plățile directe prin pilonul I în perioada 2007-2013. 
Problemele de eligibilitate au avut de-a face cu prezența copacilor, a arbuștilor și a 
tufărișurilor pe pășuni, dimensiunea exploatației sau a parcelei, regimul funciar, cadastre 
depășite și dificultăți cu standardele GAEC desemnate de statele membre pentru sistemele 
agricole mai intensive. Aceste probleme țin adesea de elementele caracteristice ale 
terenurilor agricole Natura 2000 care fac parte esențială din valoarea biodiversității lor, dar 
nu respectă normele de eligibilitate ale UE sau modul în care statele membre aplică aceste 
norme.  

Ca regulă generală, ghidul Comisiei recomandă ca terenul cu peste 50 de arbori per ha44 să 
fie considerat neeligibil. Deși statele membre pot aplica alternativ și un sistem pro-rata, în 
unele zone această regulă a cauzat probleme. În cadrul reformei legislației PAC se vor 
elabora noi norme și ghiduri45. 

Există numeroase state membre unde suprafețe mari de teren destinat pășunatului extensiv 
sunt clasificate drept teren forestier mai degrabă decât agricol. De exemplu, în Spania 
pășunile permanente sunt clasificate preponderent ca „monte” sau teren forestier; peste 19 
milioane de hectare se folosesc pentru pășunatul animalelor, în mare parte ca teren comun 
(Beaufoy et al, 2011a).  

Exemplele din Caseta 5.1 arată cum în trecut unele state membre au exclus suprafețe 
agricole cheie Natura 2000 din sprijinul PAC, iar altele au folosit domeniul de aplicare al 
normelor UE pentru a asigura eligibilitatea habitatelor și a agricultorilor Natura 2000. 

                                                      
44 Recomandarea Comisiei ca o parcelă cu peste 50 de arbori per hectar să fie considerată neeligibilă „ca regulă 
generală”: http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/ETS_specific_inspection_examples_2011 
45 Articolul 76 alin. (2) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr 1306/2013 din 17 decembrie 2013 

http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/ETS_specific_inspection_examples_2011
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Cu toate acestea, numeroase elemente și suprafețe pe care unele state membre le-au exclus 
din zonele eligibile pentru plățile directe prin pilonul I au fost considerate eligibile pentru 
plăți de agromediu prin pilonul II. Unele scheme de agromediu s-au dezvoltat, în mare parte, 
ca reacție la neeligibilitatea acestor habitate pentru plățile directe prin pilonul I, de exemplu 
schemele concepute pentru habitatele semi-naturale împădurite din Estonia și Suedia, cu un 
element important adresat siturilor Natura 2000 (King, 2010). Ar fi de preferat ca aceste 
aspecte legate de eligibilitate să se poată rezolva. În unele cazuri, acest lucru ar putea fi 
posibil în viitor folosind definiția extinsă a „pajiștilor permanente” și viitoarele norme 
privind eligibilitatea elementelor de peisaj46. 

În unele cazuri, exploatațiile agricole Natura 2000 au fost excluse de la sprijin pur și simplu 
fiindcă sunt mai mici decât dimensiunea minimă stabilită de autoritățile naționale. Legislația 
are praguri minime orientative pentru plățile directe prin pilonul I (fie mai puțin de 100€ pe 
an, fie mai puțin de un hectar de teren), dar statele membre pot alege să ajusteze acest prag 
în anumite limite „pentru a ține seama de structura propriilor economii agricole”. De 
exemplu, suprafața minimă eligibilă per exploatație agricolă poate coborî până la 0,1 ha în 
Malta; 0,3 ha în Cipru, Ungaria, Portugalia, România și Slovenia; 0,4 ha în Grecia și 0,5 ha în 
Bulgaria, Italia și Polonia47. 

Statele membre pot folosi această oportunitate pentru a stabili praguri mai mici și a se 
asigura că micile exploatații Natura 2000 sunt eligibile pentru sprijin prin pilonul I.  

Caseta 5.1 Punerea în aplicare de către statele membre a normelor de eligibilitate din 
cadrul pilonului I al PAC în perioada 2007-2013 

În perioada de programare 2007-2013, au existat diferențe majore între statele membre în 
ceea ce privește interpretarea ghidului Comisiei privind eligibilitatea terenului pentru plăți 
PAC și definirea standardelor GAEC, în special pentru pășunile cu tufărișuri și arbori. Unele 
state membre au avut o abordare cuprinzătoare, favorabilă terenurilor agricole HNV și 
Natura 2000, incluzând suprafețe mari de pășuni cu tufărișuri și arbori exploatate activ între 
suprafețele eligibile pentru plățile prin pilonul I. Regatul Unit a inclus în LPIS majoritatea 
bărăganurilor și le-a considerat eligibile pentru plăți prin pilonul I câtă vreme vegetația nu 
era prea densă pentru accesul animalelor care pășunează (DVL and NABU, 2009). Franța a 
permis în mod expres zonelor cu productivitate redusă să fie eligibile ca suprafețe furajere 
dacă prezintă o resursă de iarbă, mărăciniș sau fructe (castane, ghinde) consumabile, 
accesibile și păscute sau consumate de animale, inclusiv prin pășunat extensiv și pășunat 
brut, terenuri mlăștinoase și terenuri împădurite (inclusiv cele cu peste 50 arbori per hectar) 
(Beaufoy et al, 2011b). Spania a creat categorii LPIS specifice pentru pășunile cu tufărișuri și 
pășunile cu arbori; de exemplu, aproximativ 40% din tot terenul agricol eligibil pentru sprijin 
prin pilonul I în regiunea Castilla și Leon intră în una din cele două categorii (Beaufoy et al, 
2011a). La polul opus, alte state membre nu au folosit toate posibilitățile oferite de cadrul 
legal pentru a adăuga în LPIS suprafețe mari de pășuni extensive și a oferi plăți prin pilonul I, 
renunțând astfel la oportunitatea de a avea un impact asupra biodiversității și a viabilități 
acestor importante sisteme agricole. 

                                                      
46 Articolul 76 alin. (2) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr 1306/2013 din 17 decembrie 2013 
47 Articolul 10 și anexa VI din Regulamentul (UE) nr 1307/2013 din 17 decembrie 2013 
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Standardul GAEC pentru prevenirea „invaziei vegetației nedorite” a fost definit în unele 
locuri astfel încât să ofere un stimulent pentru curățarea pășunilor de peticele de tufărișuri 
sau mărăcinișuri (Birdlife International, 2009; Cumulus Consultants, 2011; Hart and Baldock, 
2011; King, 2010). În 2009, autoritatea de management din Bulgaria a dezvăluit faptul că 
400.836 ha de pajiști permanente identificate anterior ca HNV nu reușiseră să îndeplinească 
cerințele pentru plățile prin pilonul I, în principal deoarece definiția standardului GAEC 
pentru protecția pășunilor permanente impunea ca „pășunile sau pajiștile permanente să fie 
curățate de tufișurile nedorite”. Agricultorii au început să curețe tufărișurile și 
mărăcinișurile, distrugând astfel unele habitate valoroase și protejate.  

Această cerință GAEC, combinată cu problema terenurilor abandonate (în principal pășuni 
permanente, dar și teren arabil) a făcut ca suprafețe mari să fie excluse și din plățile SPUS, și 
din plățile pe suprafață din cadrul axei 2 (Keenleyside et al, 2012).  

În Germania au existat diverse zone de pajiști și bărăganuri acoperite de normele de 
management pentru conservarea naturii care nu au fost eligibile pentru plățile prin pilonul I 
deoarece nu s-a considerat că sunt reglementate de un management agricol (productiv) 
(DVL & NABU, 2009), deși este posibil ca acest lucru să se schimbe ca urmare a unei decizii a 
Curții de Justiție a Uniunii Europene. În România, se estimează că 1,9 milioane de mici 
agricultori (45% din toate exploatațiile) sunt excluși de la SPUS deoarece exploatează mai 
puțin de 1 hectar (Redman, 2010). Există suprafețe mari de teren de pășunat neîngrădit (de 
obicei în proprietate comună) care nu au fost înregistrate pentru plăți directe (Nori and 
Gemini, 2011).  

Normele privind includerea unor elemente de peisaj cum sunt tufișurile, arborii și gardurile 
vii ca parte din suprafețele eligibile pentru plăți directe au fost și ele aplicate diferit de la un 
stat membru la altul (DVL & NABU, 2009; Oppermann, 2009). De exemplu , elementele care 
depășesc 4 m lățime (sau 2 m lățime dacă sunt în interiorul parcelei) au fost, în general, 
excluse din suprafața eligibilă48, deși statele membre au avut opțiunea de a permite 
includerea unor elemente de peisaj cum sunt gardurile vii de orice lățime în suprafața 
eligibilă a unei exploatații agricole dacă au informat Comisia că respectivele elemente sunt 
tratate în mod explicit ca „elemente de peisaj” pe care un agricultor trebuie să le păstreze 
conform GAEC. Irlanda a ales aceasta variantă, dar numeroase alte state membre nu au 
făcut-o (Beaufoy et al, 2011b), de exemplu Regatul Unit a exclus din suprafața eligibilă 
elementele de mediu cum sunt gardurile vii. Dacă elementele de peisaj cu o suprafață mai 
mare de 0,1 ha făceau parte din suprafața eligibilă, ele trebuiau cartografiate și digitalizate 
în sistemul de identificare a parcelelor agricole (LPIS) în vederea controalelor49. Acest lucru 
este foarte dificil pentru elemente dinamice cum sunt mărăcinișurile sau pășunile 
exploatate extensiv (DVL & NABU, 2009). Chiar dacă agricultorii și păstorii încearcă să le 
cartografieze, făcând mari eforturi, e posibil ca locul și/sau suprafața lor să se fi modificat 
până la momentul auditului.  

                                                      
48 Art. 34 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 73/2009 din 19 ianuarie 2009, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:316:0065:01:EN:HTML 
49 http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Area_measurement 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:316:0065:01:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:316:0065:01:EN:HTML
http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Area_measurement
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5.6  Importanța sprijinirii sistemului agricol, și nu doar a managementului terenului 

Numărul sistemelor agricole Natura 2000 aflate sub amenințare este ridicat. Acești 
agricultori care asigură managementul esențial pentru habitatele și speciile cheie lucrează 
adesea în condiții dificile, folosind sisteme ce necesită o forță de muncă importantă, pe 
terenuri marginale. Ei sunt extrem de vulnerabili la presiunile economice, al căror scop este 
acela de a-i determina să își abandoneze sistemele tradiționale de exploatare agricolă și, în 
unele cazuri, să sisteze cu totul producția.  

Sistemele extensive de producție animalieră sunt supuse unei presiuni deosebite, iar în 
prezent unele pajiști sunt mai degrabă cosite decât pășunate, ceea ce poate afecta negativ 
biodiversitatea tipurilor de habitat supuse în mod tradițional pășunatului. De exemplu, în 
Estonia, Franța, Germania și Cehia, agricultorii taie sau zdrobesc iarba și o lasă să mulcească, 
reducând diversitatea speciilor de plante prin sufocarea regenerării (King, 2010). Totodată, 
agricultorii mai pot tăia iarba în perioada de înflorire. Decizia alternativă de a trece la 
sisteme de producție mai intensive poate fi la fel de dăunătoare dacă animalele din 
exploatație nu mai folosesc pășunile de vară, iar fânețele sunt convertite în producție 
pentru însilozare.  

Dacă sistemul agricol Natura 2000 per ansamblu este neeconomic, este posibil ca simplul 
fapt de a oferi sprijin pentru gestionarea habitatelor și a elementelor specifice să nu fie 
suficient pentru a asigura continuitatea acestor practici. În cazurile în care terenurile Natura 
2000 reprezintă doar o parte din exploatația agricolă (de exemplu, fermele producătoare de 
lactate cu pășuni alpine de vară), va fi necesar să fie avută în vedere exploatația în 
ansamblul său, inclusiv orice teren din afara rețelei Natura 2000. 

Prin urmare, este importantă realizarea unui pachet de sprijin pentru agricultorii Natura 
2000, care să asigure mai întâi viabilitatea economică a sistemului agricol extensiv de care 
depinde managementul benefic și apoi practicile de management specifice necesare pentru 
conservarea habitatelor și a speciilor cheie.  

Prima prioritate este aceea de a aborda amenințările cheie cum sunt abandonul și 
intensificarea, asigurând agricultorilor posibilitatea de a continua (sau relua) activitățile 
agricole și supraviețuirea sistemului agricol extensiv. Apoi, abandonul și viabilitatea socială 
se pot îmbunătăți prin acordarea unui sprijin țintit pentru consolidarea capacității și 
adăugarea de valoare produselor agricole. Odată creat sprijinul de bază pentru sistemul 
agricol, sprijinul pentru practicile specifice de management al habitatelor și speciilor Natura 
2000 va completa pachetul, după cum se ilustrează în figura 5.1. Acest pachet de sprijin 
integrat se poate construi folosind o gamă largă de măsuri din ambii piloni ai PAC, după cum 
se explică în secțiunile 5.7-5.12. 
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Figura 5.1 Construirea unui pachet de sprijin integrat pentru sistemele agricole Natura 
2000 

 

5.7  Sprijinul PAC în asigurarea viabilității economice a sistemelor agricole extensive din 
rețeaua Natura 2000   

Pentru a rămâne viabile, sistemele de pășunat de intensitate scăzută și medie din UE sunt 
puternic dependente de plățile directe de sprijin pentru venit prin pilonul I (Osterburg et al, 
2010). În multe state membre, aceste plăți joacă un rol important în menținerea agriculturii 
pe terenuri care altfel ar fi fost abandonate. Este important să se evite abandonarea acestor 
zone, deoarece acești agricultori încă păstrează cunoștințele și aptitudinile tradiționale 
transmise de-a lungul generațiilor și adaptate la ecosistemele locale. În această situație, 
stoparea activităților agricole ar risca pierderea irecuperabilă a respectivelor cunoștințe. 

Primul pas critic în asigurarea continuității agriculturii în ariile Natura 2000 este eligibilitatea 
pentru plăți prin pilonul I. Trebuie luate în considerare caracteristicile deosebite ale 
sistemelor agricole Natura 2000, de exemplu, prin folosirea definiției extinse a „pajiștii 
permanente” la stabilirea criteriilor și a activității minime, conform cerințelor de la punctele 
(ii) și (ii) din art. 4 alin. (1) din regulamentul (UE) 1307/2013 și la stabilirea normelor privind 
elementele de peisaj și dimensiunea minimă a exploatației. La fel de important este ca 
agricultorii Natura 2000 să aibă „drepturi de plată”, mai ales dacă nu au putut niciodată 
solicita plăți directe în trecut. Statele membre pot decide (înainte de 1 august 2014) să aloce 
noi drepturi de plată agricultorilor activi care nu au putut solicita plăți prin pilonul I (de 
exemplu, statelor membre care aplică SPUS, deoarece au avut doar terenuri care nu 
îndeplineau cerința de „bune condiții agricole” în momentul alocării drepturilor de plată 
pentru schemele actuale în 2003). Statele membre care aplică în prezent SPU pot oferi 
drepturi și agricultorilor care nu le-au avut niciodată și care oferă dovezi că sunt într-adevăr 
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agricultori50. Este o oportunitate importantă de a aduce terenurile agricole Natura 2000 
care nu primesc momentan sprijin în sfera de aplicare a plăților PAC directe. 

Odată asigurată eligibilitatea terenului și a agricultorului, există mai multe plăți din ambii 
piloni ai PAC ce se pot folosi, adesea combinat, pentru a asigura viabilitatea economică a 
acestor exploatații, inclusiv: 

• Schema de plată de bază și schema de plată unică pe suprafață și cerințele de 
ecologizare asociate (pilonul I) SAU 

• Schema pentru micii agricultori (pilonul I), 
• Plăți pentru zone ce se confruntă cu constrângeri naturale (pilonul I și pilonul II), 
• Sprijin cuplat facultativ (pilonul I), 
• Plăți pentru agricultură ecologică (pilonul II). 

Schema de plată de bază și schema de plată unică pe suprafață (pilonul I) 

Schema de plată de bază (SPB) este plata de sprijin pentru venit pentru exploatație 
decuplată de producția agricolă, care înlocuiește schema de plată unică (SPS) în 2015, dar 
statele membre care folosesc schema de plată unică pe suprafață (SPUS) o pot folosi în 
continuare până în 2020. SPB se va plăti la o rată standard per hectar cel târziu în 2019, dar 
statele membre au flexibilitatea de a lua în calcul factori istorici cu condiția ca nicio rată per 
hectar să nu aibă o valoare mai mică de 60% din valoarea medie. Mai mult, statele membre 
pot stabili rate diferite pentru regiuni diferite dacă acestea sunt definite în mod obiectiv, de 
exemplu prin „caracteristici agronomice și economice și potențialul lor agricol regional sau 
structura lor instituțională sau administrativă”51. 

Schema pentru micii agricultori (pilonul I) 

Alternativ, statele membre pot alege să creeze o schemă pentru micii agricultori care să 
ofere plăți directe simplificate între 500€52 și 1.250€ per exploatație per an, pe care micii 
agricultori să le poată alege în locul tuturor celorlalte plăți prin pilonul I53. Scopul este acela 
de a simplifica povara administrativă a plății sprijinului pentru venit pentru un număr mare 
de exploatații foarte mici din UE, iar dacă s-ar folosi, această opțiune ar putea ajuta micile 
exploatații de semi-subzistență Natura 2000 să acceseze sprijin pentru prima dată. Merită 
notat faptul că agricultorii vor avea o singură ocazie să opteze pentru această plată, imediat 
după intrarea în vigoare a legislației, dar statele membre pot transfera automat în schemă 
agricultorii care primesc deja plăți directe de o valoare redusă. 

Plățile pentru înverzire (pilonul I) 

Agricultorii din ariile Natura 2000 vor trebui să respecte doar cerințele de ecologizare 
compatibile cu obiectivele rețelei Natura 2000, iar beneficiarii schemei pentru micii 
agricultori vor fi scutiți de obligațiile de ecologizare. În realitate, cel mai probabil majoritatea 
exploatațiilor Natura 2000 sunt deja conforme (pentru detalii, a se vedea pct. 5.3 de mai 
sus), dar înainte de începerea plăților, este esențial ca statele membre să stabilească exact 

                                                      
50 Art. 24 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr 1307/2013 din 17 decembrie 2013 
51 Art. 22 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr 1307/2013 din 17 decembrie 2013 
52 Limita inferioară poate fi de 200€ în Cipru, Croația, și Slovenia și 50€ în Malta 
53 Art. 61-65 din Regulamentul (UE) nr 1307/2013 din 17 decembrie 2013 
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(dacă este cazul) ce vor trebui să facă agricultorii care dețin terenuri agricole Natura 2000. 
La fel de importantă este nevoia de a vă asigura că agricultorii înțeleg acest lucru, pentru a 
evita posibilitatea ca aceștia să afecteze negativ habitatele Natura 2000 (de exemplu, 
convertind terenurile arabile exploatate extensiv în zone de interes ecologic) din cauză că ar 
fi înțeles că aceasta este o condiție pentru plată). 

Noile cerințe adresate statelor membre de a desemna zonele valoroase cu habitate 
exploatate prin pășunat din cadrul rețelei Natura 2000 oferă o protecție suplimentară 
pentru aceste terenuri pe care agricultorii nu le vor putea ara sau converti (decât dacă sunt 
dispuși să riște pierderea parțială sau integrală a plăților directe). Dacă statele membre 
doresc, se pot aplica măsuri asemănătoare și în afara siturilor Natura 2000.  

Plăți pentru zone ce se confruntă cu constrângeri naturale (pilonul I și pilonul II) 

Așa-numitele plăți pentru zone defavorizate (sau handicap natural) oferă de multă vreme un 
sprijin vital pentru menținerea sistemelor extensive de pășunat, care au o importanță 
esențială pentru numeroase habitate și specii agricole cheie. De exemplu, în Italia 
majoritatea sistemelor de pășunat alpin la intensitate redusă sunt proprietate publică, iar 
municipalitățile locale folosesc plățile pentru zone defavorizate pentru a sprijini sistemele 
tradiționale de transhumanță și pășunat extensiv. Această măsură asigură și un important 
sprijin socio-economic pentru zonele rurale dezavantajate și, astfel, o serie de state membre 
dedică o mare parte din bugetul PDR acestei măsuri (inclusiv Austria, Finlanda, Franța, 
Irlanda, Luxemburg, Slovacia și Slovenia) (Cooper et al, 2006). Peste jumătate din terenurile 
agricole ale Poloniei primesc plăți pentru zone defavorizate și, per total, peste jumătate din 
terenurile agricole din UE au fost clasificate de statele membre drept zone defavorizate. Se 
consideră că utilizarea acestei măsuri transmite un mesaj important despre valoarea socială 
a agriculturii în aceste zone și subliniază angajamentul societal pentru viabilitatea lor 
economică (Poláková et al, 2011). Cel mai adesea, aceste plăți nu vin cu cerințe specifice de 
management, iar agricultorii au ajuns să vadă plățile pentru zone defavorizate prin pilonul II 
ca o formă de sprijin pentru venit prin PAC, deși în perioada 2007-13, unele state membre 
au înlocuit măsura pentru zone defavorizate cu scheme de agromediu mai bine direcționate 
(de exemplu, în Anglia și Țara Galilor).  

În cadrul noului regulament, zonele ce se confruntă cu constrângeri naturale se vor defini 
folosind criterii noi, biofizice54, lucru care va duce la modificarea limitelor actuale ale zonelor 
defavorizare (vor exista plăți tranzitorii prin pilonul II pentru zonele defavorizate care nu se 
califică drept zone ce se confruntă cu constrângeri naturale). Statele membre vor avea 
opțiunea de a oferi agricultorilor două plăți separate pentru zone ce se confruntă cu 
constrângeri naturale: o plată suplimentară de sprijin pentru venit prin pilonul I în plus față 
de SPB și plata pentru înverzire și o versiune actualizată a plății compensatorii mai 
cunoscute prin pilonul II (care a fost inițial asociată cu numărul de animale sau suprafața 
culturilor, dar acum se plătește pe baza numărului de hectare).  

Statele membre vor putea desemna trei tipuri diferite de zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale55: 

                                                      
54 Anexa III din Regulamentul (UE) nr 1305/2013 din 17 decembrie 2013 
55 Art. 32 și anexa III din Regulamentul (UE) nr 1305/2013 din 17 decembrie 2013 
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a) Zonele montane, unde existența unor condiții climatice foarte dificile scurtează 
semnificativ sezonul de creștere din cauza altitudinii sau a pantelor care sunt 
prea adânci pentru utilaje nespecializate în cele mai multe locuri sau pentru că se 
situează la nord de paralela 62; 

b) Se pot identifica și alte suprafețe care se confruntă cu constrângeri naturale 
semnificative dacă cel puțin 66% din SAU atinge pragul din una sau mai multe 
liste de criterii care constrâng producția legate de climă, sol și teren, dar statele 
membre trebuie să excludă din aceste zone terenurile pe care investițiile agricole 
sau activitatea economică au dus la depășirea acelor constrângeri. 

c) alte zone afectate de constrângeri specifice și dacă este necesară continuarea 
activităților de management al terenului pentru a conserva sau îmbunătăți starea 
mediului înconjurător, a menține peisajul rural, a păstra potențialul turistic sau a 
proteja linia de coastă. Aceste zone nu trebuie să depășească 10 procente din 
teritoriul statelor membre. 

Trebuie procedat cu atenție pentru ca această nouă cerință importantă de a exclude terenul 
care a fost supus unor îmbunătățiri agricole din categoria b) să nu se utilizeze astfel încât să 
excludă anumite terenuri agricole Natura 2000 (de exemplu fânețele).  

Statele membre nu au nicio obligație de a stabili plăți pentru zonele ce se confruntă cu 
constrângeri naturale prin niciunul dintre piloni, dar dacă o fac, agricultorii Natura 2000 cu 
teren în noile zone ce se confruntă cu constrângeri naturale vor putea solicita plăți 
compensatorii pentru zone ce se confruntă cu constrângeri naturale prin pilonul II și 
totodată sprijin direct pentru zonele ce se confruntă cu constrângeri naturale prin pilonul I 
(dacă nu au optat pentru schema pentru micii agricultori). Plățile prin pilonul I pentru zonele 
ce se confruntă cu constrângeri naturale pot ajunge la maxim 5% din plafonul bugetului 
național pentru pilonul I și nu trebuie puse la dispoziție în toate aceste zone dintr-un stat 
membru56. 

Plățile prin pilonul II pentru zonele ce se confruntă cu constrângeri naturale vor varia între 
25€ și 250€ (sau 450€ în zonele de munte) per ha per an, pe baza venitului pierdut și a 
costurilor suportate din cauza handicapului natural, comparativ cu terenul agricol fără un 
astfel de handicap. Această cerință comparativă reprezintă o schimbare semnificativă în 
calculul plății care poate duce la creșterea ratelor de plată pentru unele terenuri Natura 
2000 și HNV față de perioada actuală, dar va depinde foarte mult de modul în care se face 
comparația și de costurile care se iau în calcul. În cazurile în care există un risc de abandon al 
terenului agricol Natura 2000, este important să se ia în calcul întregul cost de exploatare 
agricolă a terenului (Barnes et al, 2011). Aceste plăți pentru zone ce se confruntă cu 
constrângeri naturale ar fi degresive pentru exploatațiile ce depășesc o anumită 
dimensiune57. 

                                                      
56 Art. 48 și 49 din Regulamentul (UE) nr 1307/2013 din 17 decembrie 2013 
57 Art. 31 din Regulamentul (UE) nr 1305/2013 din 17 decembrie 2013 
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Sprijin cuplat facultativ (pilonul I) 

Noile plăți directe prin pilonul I includ un instrument [similar cu sprijinul specific anterior 
prevăzut în art. 68 alin. (1) lit. (B) din regulamentul 73/2009} care permite statelor membre 
să folosească 8% (sau mai mult în unele cazuri) din plafonului bugetului lor național anual 
pentru plăți directe pentru a acorda sprijin cuplat unui număr limitat de sectoare și 
producții, „sectoarelor sau regiunilor unde anumite tipuri de agricultură sau anumite 
sectoare agricole cu o importanță deosebită din motive economice, sociale sau de mediu se 
confruntă cu anumite dificultăți”58. Măsurile de sprijin pe care urmează a le aplica statele 
membre trebuie notificate Comisiei. 

Aceste tipuri de plăți se pot constitui într-un util sprijin adresat direct tipurilor de sisteme de 
producție animalieră vulnerabile din punct de vedere economic, mai ales în zonele înalte și 
de munte, deși în trecut statele membre nu au stabilit, în general, criterii de mediu pentru 
agricultorii ce primeau fonduri prin art. 68 și nici nu au măsurat dacă s-au atins beneficiile de 
mediu (IEEP & Alterra, 2010). Statele membre au folosit opțiunea mai ales pentru a sprijini 
sectorul cărnii de vită, acordând oarecare asistență și pentru ovine, caprine și produse 
lactate, mai ales în zonele sensibile din punct de vedere economic sau ecologic (Pitts et al, 
2010). Ca exemplu pentru folosirea plăților în baza art. 68 pentru conservarea naturii, avem 
schema pentru producția animalieră extensivă din aria Natura 2000 Burren din Irlanda (a se 
vedea studiul de caz din anexa E); pentru rase locale și producție animalieră extensivă în 
Portugalia, în special pe pajiștile HNV și dehesas; și pentru producție animalieră extensivă și 
pășune permanentă în Danemarca (Hart et al, 2010).  

Plăți pentru agricultură ecologică (pilonul I ecologizare și pilonul II) 

Numeroase sisteme agricole extensive Natura 2000 necesită puține schimbări pentru a 
îndeplini standardele de producție ecologică. Exploatațiile agricole ecologice certificate se 
califică automat pentru plățile pentru înverzire prin pilonul I. În statele membre care au 
suprafețe mari de pășuni permanente incluse în sisteme cvasi-ecologice, sprijinul oferit de 
pilonul II pentru conversie sau pentru menținerea practicilor agricole ecologice ar putea 
reprezenta o importantă sursă suplimentară de venit pentru agricultorii Natura 200059 și 
eventual și pentru sistemele extensive de pășunat cu ovine și caprine din țările 
mediteraneene cum sunt Grecia, Italia și Portugalia și pentru sistemele arabile extinse de pe 
terenurile marginale (de exemplu, a se vedea studiul de caz privind producția de cereale din 
Spania). 

În noua legislație, sprijinul pentru conversia la sisteme de agricultură ecologică și pentru 
întreținerea acestora este separat de măsura de agromediu și climă, fiind însă similare ca 
structură, cu cinci până la șapte plăți anuale60. Există o dispoziție pentru a plăti costurile 
tranzacțiilor agricultorilor adăugând 20 de procente la plata calculată inițial (sau 30 de 
procente acolo unde solicitarea vine de la grupuri de agricultori). Valorile maxime de plată 
variază între 450€ și 600€ per hectar, în funcție de sistemul agricol. 

                                                      
58 Art. 52 – 55 din Regulamentul (UE) nr 1307/2013 din 17 decembrie 2013 Această cifră de 8% poate fi 
majorată prin derogare până la 13%, plus 2% pentru sprijinul acordat pentru plante proteaginoase și, în 
anumite condiții, poate chiar depăși 13% cu acordul Comisiei.  
59 Printre acestea se numără Cehia (peste 25%), Grecia, Letonia și Slovacia (toate cu peste 15-16%), precum și 
Austria și Portugalia (peste 10%) (Comisia Europeană, 2010a). 
60 Art. 29 din Regulamentul (UE) nr 1305/2013 din 17 decembrie 2013. 
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5.8. Sprijin PAC pentru construirea capacității exploataților agricole Natura 2000 

Fără sprijin, numeroase exploatații agricole Natura 2000 pur și simplu nu vor supraviețui, iar 
viabilitatea economică și ecologică pe termen lung a sistemelor agricole din cadrul rețelei 
Natura 2000 depinde de construirea capacității administrative și ecologice a agricultorului și 
de capacitatea economică a exploatației agricole:  

• pentru a profita de oportunitățile oferite de sprijinul financiar public, agricultorul 
trebuie mai întâi să înțeleagă obiectivele rețelei Natura 2000 și rolul vital pe care 
exploatația sa îl joacă în atingerea acestora; și în al doilea rând, agricultorul trebuie 
să aibă cunoștințele și capacitatea administrativă necesare pentru a solicita aceste 
plăți și servicii, pentru a înțelege care sunt exigențele și a menține evidențele 
necesare. Este deosebit de important ca agricultorii să înțeleagă că obiectivele 
sprijinului țin de protecția mediului, nu de intensificarea activităților agricole. 

• numeroși agricultori Natura 2000 și-ar putea reduce costurile și îmbunătăți veniturile 
dacă ar putea folosi tehnologii care să le ușureze munca, accesa piețe pentru 
produsele agricole din rețeaua Natura 2000 și respecta standardele de calitate. 
Construirea capacității exploatațiilor agricole și a lucrătorilor agricoli pe această cale 
poate asigura veniturile exploatației agricole și ale familiei fără a compromite 
serviciile de protecția mediului.  
 

Sprijinul public pentru construirea capacității se acordă prin ambii piloni ai PAC, dar este 
esențial ca acest sprijin să fie adaptat la nevoile specifice ale agricultorilor și ale sistemelor 
agricole din rețeaua Natura 2000 în ceea ce privește respectarea obiectivelor ecologice. 
Diversele forme de sprijin pentru construirea capacității includ: 

• servicii de consiliere agricolă (pilonii I și II), 
• transfer de cunoștințe și informare (pilonul II), 
• investiții în sprijin (pilonul II), 
• dezvoltarea exploatației agricole și a afacerii (pilonul II), 
• sprijin pentru venit și alte plăți pentru tinerii agricultori (pilonii I și II), 
• creșterea sensibilizării la aspectele de mediu în rândul agricultorilor cu terenuri în 

rețeaua Natura 2000 (pilonul II) 

Servicii de consiliere agricolă (pilonul I și pilonul II) 

Consilierea, sprijinirea și instruirea agricultorilor este esențială pentru supraviețuirea 
sistemelor agricole Natura 2000 și pentru succesul managementului habitatelor și al 
speciilor cheie.  

Există încă o nevoie substanțială neacoperită de consiliere și sprijin a agricultorilor din UE - 
în 2008 doar circa 5% din agricultorii ce au primit plăți directe au beneficiat de consiliere 
individuală (European Commission, 2010a). Serviciile de consiliere nu ajung cum ar trebui la 
micii agricultori, iar consultanții pe probleme de ecocondiționalitate sunt adeseori instruiți 
necorespunzător în ceea ce privește conservarea habitatelor și speciilor de pe terenurile 
agricole. Există, de asemenea, și nevoia de a stabili legături eficiente între cercetare și 
punerea în aplicare a ecocondiționalității (Angileri, 2011). Unii agricultori au afirmat că 
teama de a nu încălca cerințele de ecocondiționalitate îi impedică să aplice măsurile de 
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conservare (Goßler, 2009). Acest lucru ilustrează importanța comunicării și a diseminării în 
rândul agricultorilor a informațiilor despre aspectele legate de biodiversitate, în contextul 
managementului agricol per ansamblu și a evaluării și consilierii pe problemele specifice ale 
agricultorului și nu doar prezentarea unor informații generale. 

Statele membre sunt obligate să creeze un sistem de consiliere agricolă care, începând cu 
anul 2015, trebuie să ofere consiliere agricultorilor pe următoarele domenii: 
ecocondiționalitate (SMR și GAEC); cerințele de ecologizare; cerințele adresate exploatației 
prin legislația europeană privind apa și pesticidele; și măsurile din planul de dezvoltare 
rurală pentru modernizarea exploatației agricole, construirea competitivității, integrare 
sectorială, inovare, orientarea înspre piață și promovarea antreprenoriatului61. Statele 
membre pot alege să ofere o gamă mult mai largă de recomandări prin sistemul de 
consiliere agricolă, în special cu privire la: conversia și diversificarea agricolă; managementul 
riscului și acțiuni preventive; cerințele de bază pentru plățile pentru măsuri de agromediu și 
climă; și recomandări pentru o serie de subiecte specifice relevante pentru atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, biodiversitate și apă62. 

În trecut, marile exploatații au fost principalii beneficiari ai sistemului de consiliere agricolă, 
iar autoritățile din unele state membre s-au confruntat cu probleme în a oferi consiliere 
micilor agricultori.  

Începând cu anul 2015, dacă doresc, statele membre pot acorda anumitor categorii de 
agricultori acces prioritar la consiliere agricolă, dar ele sunt obligate să acorde prioritate cel 
puțin agricultorilor care au cel mai limitat acces la alte servicii de consiliere și trebuie să se 
asigure că agricultorii „au acces la consiliere care reflectă situația specifică a exploatației 
lor”63.  

Domeniul de aplicare și cerințele sistemului de consiliere agricolă din 2015 oferă statelor 
membre ocazia de a oferi servicii de consiliere foarte specifice adaptate la nevoile 
economice și ecologice ale agricultorilor Natura 2000. Însă nu există nicio garanție că ele vor 
și face acest lucru sau că nevoile de consiliere ale agricultorilor Natura 2000 și HNV vor avea 
prioritate în fața nevoilor agricultorilor cu activitate mai intensivă. 

Asigurarea sistemului de consiliere agricolă este o cerință a pilonului I, dar fondurile pentru 
înființarea de servicii de consiliere de către statele membre provin dintr-o măsură 
cofinanțată pentru planul de dezvoltare rurală64 din pilonul II. Plățile prin această măsură se 
efectuează către furnizorii de servicii de consiliere și există și sprijin financiar pentru 
instruirea consilierilor. Consilierii joacă un rol esențial și ca legătură între cercetători și 
agricultori, identificând nevoile agricultorilor, reunind experiențe practice și aplicând la 
situațiile locale cunoștințele obținute prin cercetare. Este nevoie de atenție pentru ca 
persoanele care oferă consiliere să aibă capacitatea și expertiza tehnică necesară pentru 
aceasta, mai ales pentru terenurile agricole Natura 2000, deci aceasta ar putea fi o sursă 
importantă de finanțare atât pentru formarea consilierilor, cât și pentru a oferi agricultorilor 
un serviciu. Statele membre au oferit adesea consiliere agricultorilor cu privire la schemele 
                                                      
61 Art. 12 – 15 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 din 17 decembrie 2013 
62 Anexa I din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 din 17 decembrie 2013 
63 Art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 din 17 decembrie 2013 
64 Art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 din 17 decembrie 2013 
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de agromediu printr-o organizație separată sau prin contractanți privați, dar aceste servicii 
pot fi furnizate și de organizații locale, cum ar fi ONG-urile și asociațiile de agricultori, și 
joacă adeseori rolul critic de punte între micii agricultori și serviciile de consiliere, după cum 
reiese din exemplele din caseta 5.2. 

Caseta 5.2. Exemple de servicii de consiliere agricolă pentru agricultorii care gestionează 
habitate și specii Natura 2000 

Austria și landul Rheinland-Pfalz din Germania federală sunt pionieri în ceea ce privește serviciile 
integrate de consiliere pentru conservare și exploatații agronomice, care asigură o mai bună 
conservare a speciilor și habitatelor la nivelul exploatației, mai ales adaptări specific agricole ale 
schemelor de agromediu și inițiative voluntare inovatoare. 

În regiunea Târnava Mare din România, ONG-ul Fundația ADEPT Transilvania a creat un serviciu de 
consiliere agricolă care face legătura între conservarea biodiversității, habitatul Natura 2000 și 
obligațiile de conservare a speciilor și sprijinul pentru venit rural, în cooperare cu comunitățile locale 
și Ministerele române ale Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) și al Mediului și Pădurilor(MMP). 
Viziunea sa este aceea de a asigura conservarea biodiversității la scara unui peisaj, lucrând cu micii 
agricultori pentru a crea stimulente pentru conservarea peisajelor semi-naturale pe care aceștia le-au 
creat. Acest serviciu i-a ajutat pe micii agricultori să devină eligibili pentru plățile directe prin PAC, să 
conceapă și să promoveze scheme de agromediu cu obiective clare și au deschis pentru aceștia noi 
oportunități de marketing. 

În Scoția (Regatul Unit) s-a lansat Inițiativa Strathspey Wetlands and Waders pentru a răspunde 
problemei declinului brusc al populațiilor locale de limicole, cum sunt culicul mare (Numenius 
arquata) și a fluierarului cu picioare roșii (Tringa tetanus), în pășunile inundabile ale râului Spey, unde 
numărul păsărilor reproducătoare a scăzut cu 42% între 2000 și 2010. Scopul a fost acela de a 
încuraja colaborarea între adepții conservării, adepții agriculturii și managerii de terenuri, pentru a 
realiza planuri de management al habitatelor de calitate la nivelul peisajului și pentru a încuraja 
accesarea plăților de agromediu. Proprietarii terenurilor și arendașii primesc recomandări foarte 
specifice despre habitatele păsărilor reproducătoare, de exemplu înălțimea ierbii necesară pentru 
hrănire, proporția de pajiște pe care este permisă creșterea trestiei (Juncus) și numărul de iazuri 
puțin adânci necesare. Există, de asemenea, alte forme de consolidare a capacității, cum ar fi 
formările, cercetarea și crearea de rețele. Asistența tehnică este oferită de o serie de actori, printre 
care se numără Colegiul Agricol din Scoția, Autoritatea Parcului Național Cairngorm, agenți agricoli 
independenți și Societatea regală pentru protecția păsărilor (RSPB), un ONG de mediu. Rezultatele 
reunite în februarie 2012 au arătat 2.250 de hectare de teren înregistrat în cadrul Inițiativei și se 
speră ca, în timp, această cifră pozitivă și îmbunătățirea managementului zonelor umede să inverseze 
declinul populațiilor de limicole. 

 

Transferul de cunoștințe și informarea (pilonul II) 

Pe lângă asigurarea consilierii, statele membre pot folosi această măsură din pilonul II 
pentru finanțarea furnizării de formare profesională și dezvoltare a aptitudinilor, pentru 
ateliere și instruire, pentru activități demonstrative, vizite la ferme și schimburi de scurtă 
durată la nivelul managementului exploatației65. De asemenea, se poate oferi finanțare 

                                                      
65 Art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 din 17 decembrie 2013 
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pentru formarea personalului care prestează serviciul și pentru acoperirea costurilor 
suportate de agricultori cu ocazia participării la aceste evenimente (deplasare, cazare, 
diurnă și costul înlocuirii agricultorului în timpul absenței acestuia). Formarea și schimbul de 
informații se pot adapta pentru a sprjini orice combinație de măsuri, oricât de detaliate, cu 
obiectivul general de a îmbunătăți capacitatea managerilor de terenuri de a îndeplini 
obiectivele Natura 2000. 

Activitățile sub formă de ateliere și demonstrații ar putea ajuta la implicarea managerilor de 
terenuri în livrarea unor beneficii care sunt dificil de obținut la nivelul exploatației și necesită 
intervenție la nivelul peisajului per ansamblu; de exemplu, rețelele de habitate sau 
gestionarea unei suprafețe mari de habitat cheie. Vizitele la exploatație și schimburile între 
agricultori au un rol extrem de important în a-i încuraja pe agricultori să se alăture 
schemelor de agromediu, a le crește motivația și a încuraja creativitatea și inovarea în 
practicile de management pentru conservare (a se vedea, de exemplu, studiile de caz din 
Irlanda, Germania, Cehia, România, Austria și Țările de Jos, printre altele, unde s-au pus în 
funcțiune sisteme eficiente de consiliere și de comunicare regulată cu agricultorii). 

Această măsură are cel mai mare potențial atunci când se folosește în combinație cu 
măsurile de gestionare a terenurilor, iar transferul de cunoștințe și informarea sunt 
adaptate la nevoile unui anumit sistem sau proiect. Aici ar putea intra folosirea finanțării din 
planul de dezvoltare rurală pentru a sprijini organizațiile de conservare a naturii, alte 
ONG-uri și agricultorii existenți care pot deja oferi consiliere în mod voluntar. În cadrul 
măsurii pentru servicii de bază și reînnoirea satelor din zonele rurale există și fonduri pentru 
acțiuni de conștientizare a problemelor de mediu pentru zonele cu înaltă valoare naturală66. 

Investiții în active fizice (pilonul II) 

Noua legislație regrupează laolaltă într-o singură măsură67 o gamă largă de forme de sprijin 
pentru investiții, inclusiv îmbunătățirea performanței de ansamblu a exploatației, 
prelucrarea, promovarea și dezvoltarea produselor, îmbunătățirea infrastructurii și 
investițiile de mediu neproductive (cele din urmă sunt discutate separat în secțiunea 5.10 de 
mai jos). Ratele de sprijin se pot majora pentru tinerii agricultori, investițiile de grup, 
proiectele integrate, zonele care se confruntă cu constrângeri naturale și investițiile de 
agromediu și climă și plăți Natura 2000. 

Multe dintre aceste investiții ar putea îmbunătăți viabilitatea economică a sistemelor 
agricole Natura 2000 administrate extensiv. De exemplu, micile unități de producție a 
lactatelor s-ar putea păstra prin finanțarea unităților de procesare de la fața locului sau din 
apropiere care generează venituri din produse cu valoare adăugată pentru producătorii 
locali. Investițiile în îmbunătățirea depozitării gunoiului de grajd și eficiența apei la nivelul 
exploatațiilor agricole au potențialul de a reduce costurile și a crea beneficii indirecte pentru 
biodiversitate și habitate, îmbunătățind calitatea sau disponibilitatea apei și reducând 
poluarea cu azot, precum și emisiile de gaze cu efect de seră (Boccaccio et al, 2009; Comisia 
Europeană, 2010c). Planul de dezvoltare rurală anterior din Cipru susținea investițiile în 
„dezvoltarea terenului pentru sistemele de producție animalieră” inclusiv planificare, 
amenajare a teritoriului și infrastructură (apă, electricitate) pentru zonele destinate 

                                                      
66 Art. 20 alin. (1) lit. f din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 din 17 decembrie 2013 
67 Art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 din 17 decembrie 2013 
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pășunatului. În Franța, Italia, Spania și Cehia, sprijinul pentru investiții a fost asociat în mod 
explicit cu zonele montane și activitățile agricole montane. Însă resursele FEADR s-au 
cheltuit și pe investiții care pot reprezenta un risc pentru mediu (Boccaccio et al, 2009). 

Această măsură are potențialul de a oferi un sprijin important pentru menținerea sistemelor 
agricole Natura 2000 de intensitate redusă existente, mai ales când se folosesc în 
combinație cu măsuri adaptate de diversificare și dezvoltare a afacerii, de exemplu, prin 
îmbunătățirea accesului la piețe. Cu toate acestea, este posibil ca agricultorii mici și de semi-
subzistență să nu reprezinte o prioritate pentru sprijinirea investițiilor, iar pentru utilizarea 
acestei măsuri este necesară depășirea unor provocări semnificative, inclusiv: dificultatea de 
a ajunge individual la producătorii mai mici, care nu sunt înregistrați, costurile asociate cu 
accesul la un număr mare de exploatații foarte mici, reticența agricultorilor la cooperare și 
vârsta înaintată și nivelul redus de educație al multor agricultori de subzistență (Redman, 
2010). Este nevoie de atenție deosebită pentru ca tot sprijinul pentru investiții furnizat 
exploatațiilor Natura 2000 în cadrul acestei măsuri să evite impactul ecologic negativ direct 
sau indirect. 

Dezvoltarea exploatației și a afacerii (pilonul II) 

Dezvoltarea exploatației și a afacerii poate fi esențială pentru exploatațiile mici și de semi-
subzistență, iar această măsură propusă oferă ajutor la deschiderea unei afaceri pentru 
tinerii agricultori, pentru micile exploatații și pentru diversificarea activităților neagricole, 
toate având potențialul de a îmbunătăți venitul obținut de familie din exploatație. Această 
măsură68 se poate folosi și pentru a oferi o plată extra-anuală beneficiarilor plății pentru 
mici agricultori (descrisă la secțiunea 5.7) până în 2020, dacă își transferă toate drepturile de 
plată pentru exploatație și alte drepturi asociate unui alt agricultor. 

Deși în legislație nu se menționează în mod special prioritățile de mediu, dacă este bine 
direcționat ca parte dintr-un pachet de măsuri, acest sprijin ar putea ajuta la menținerea 
viabilității economice a exploatațiilor Natura 2000 și a comunităților din zonele vulnerabile. 

Plățile pentru tinerii agricultori (pilonul I și pilonul II) 

Una dintre problemele pentru managementul pe termen lung al terenurilor agricole Natura 
2000 și HNV este că numeroși agricultori se apropie de vârsta pensionării și nu au succesori. 
În cazul nultor exploatații, o parte importantă a consolidării capacității se referă la 
furnizarea unor locuri de muncă sigure pentru tineri, atât ca agricultori, cât și în sectorul de 
prelucrare asociat, iar tinerii agricultori pot beneficia de pe urma mai multor măsuri oferite 
de legislație. 

În cadrul noii structuri a plăților directe prin pilonul I, statele membre trebuie să ofere 
tinerilor agricultori o plată anuală suplimentară pentru o perioadă de maxim cinci ani, pe 
lângă plățile SPB sau SPUS69. Valoarea acesteia va fi de circa 25% din plata SPB și se va oferi 
tinerilor agricultori sub 40 de ani care își înființează propria exploatație pentru prima dată 
(sau au făcut asta în cei cinci ani anteriori primei solicitări pentru plățile SPB). Statele 
membre au totodată opțiunea de a direcționa unele măsuri de dezvoltare rurală către tinerii 
agricultori, inclusiv sprijin pentru investiții și ajutor specific pentru lansarea afacerii, fiind 
                                                      
68 Art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 din 17 decembrie 2013 
69 Art. 50 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 din 17 decembrie 2013 
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posibil ca tinerilor agricultori să le fie mai simplu să achiziționeze teren suplimentar dacă 
statele membre aleg să ofere micilor agricultori o plată stimulent pentru transferul 
terenurilor și a drepturilor, conform descrierii de mai sus. 

5.9 PAC și alte forme de sprijin pentru a adăuga valoare produselor exploatațiilor Natura 
2000 

Numeroși agricultori din rețeaua Natura 2000 și pășunile HNV se confruntă cu provocări în 
vânzarea directă a produselor, deoarece ei sunt adesea mici producători în zone izolate 
unde există puțini clienți care pot plăti prețuri ridicate. Pe de altă parte, unii sunt bine 
poziționați pentru a profita de promovarea directă către eco-turiști și servicii turistice cum 
sunt hotelurile și restaurantele. În unele regiuni, agricultorii Natura 2000 și-au dezvoltat 
rețele de succes de comercializare directă către supermarketuri. 

Măsurile de sprijin pentru agricultorii care vor să adauge valoare produselor lor cuprind: 

• crearea de grupuri de producători (pilonul II), 
• scheme de calitate pentru produsele agricole (pilonul II, 
• etichetarea și denumirea de origine protejată. 

Înființarea de grupuri de producători (pilonul II) 

În cadrul acestei măsuri, sprijinul pentru înființarea de grupuri de producători pentru 
produse agricole (sau forestiere) ar putea ajuta agricultorii Natura 2000 să obțină beneficiile 
economiei de scară în promovarea de produse durabile din perspectivă ecologică. 
Adresându-se în special IMM-urilor, această măsură70 oferă finanțare pe o perioadă de cinci 
ani pentru înființarea de grupuri de producători în scopul adaptării producției la cerințele 
pieței, promovării comune, stabilirii de norme privind informațiile de pe produs, dezvoltării 
de aptitudini comerciale și inovării. 

Scheme de calitate pentru produsele agricole (pilonul II) 

Crearea de piețe locale și regionale pentru produse naturale de bună calitate din siturile 
Natura 2000 poate îmbunătăți venitul exploatațiilor agricole și ajuta la menținerea 
sistemelor agricole extensive tradiționale. De exemplu, aceste sisteme pot oferi produse cu 
valoare adăugată, cum ar fi carne de vită, brânzeturi, vinuri, fructe și miere „ecologice”, 
produse provenind din rase de animale sau varietăți de culturi locale periclitate și produse 
din fructe sălbatice, ciuperci și plante medicinale. Produsele locale de calitate stimulează și 
turismul și, astfel, cresc venitul comunităților locale. Această măsură71 oferă agricultorilor 
posibilitatea de rambursare a costurilor pentru participarea la scheme de certificare a 
produselor de calitate, inclusiv cele care garantează metode specifice de exploatare sau de 
producție. Sprijinul se acordă pentru o perioadă de maxim cinci ani. 

Etichetarea și denumirea de origine protejată 

Etichetarea se folosește cu succes în combinație cu marketingul direct pentru a sprijini 
managementul agriculturii extensive în siturile Natura 2000, folosind rase tradiționale de 
                                                      
70 COM(2011) 627 final/3 Art. 28 
71 COM(2011) 627 final/3 Art. 17 
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animale, după cum se ilustrează în exemplele din Caseta 5.3. Pentru a menține beneficiile și 
practicile de producție ale agriculturii extensive, precum și valoarea culturală a identității 
regionale, obiectivele pieței trebuie adeseori organizate local sau regional. Stabilirea 
încrederii și a unei relații directe între producători și consumatori sunt critice pentru 
succesul schemelor de etichetare. Există și numeroase scheme locale de etichetare, inclusiv 
unele care se referă în mod specific la ariile Natura 2000. 

Certificarea ecologică poate totodată îmbunătăți profitabilitatea produselor agricole ale 
sistemelor de producție animalieră extensive, iar etichetele ecologice includ eticheta frunză 
europeană și numeroase scheme și etichete de acreditare naționale și independente 
asociate cu IFOAM72. În prezent, nu se poate cuantifica valoarea producției ecologice din 
ariile Natura 2000, dar agricultura organică joacă un rol semnificativ în sprijinirea 
pășunatului extensiv al ovinelor și caprinelor în țările mediteraneene, inclusiv producția de 
brânzeturi regionale cum sunt Feta, Caprino, Casu Marzu sau Halloumi. În secțiunea 5.7 de 
mai sus sunt descrise alte forme de sprijin PAC pentru agricultura ecologică. 

O schemă comunitară de etichetare pentru denumirea de origine protejată (DOP) 
protejează denumirile produselor agricole din zone bine definite [și mai există și alte 
scheme, mai puțin stricte, pentru etichetele de indicație geografică protejată (IGP) și 
specialitate tradițională garantată (STG) labels73]. Pentru a se califica pentru eticheta DOP, 
produsul trebuie să aibă calitățile și caracteristicile care se datorează în principal regiunii de 
producție și trebuie să fie produs, prelucrat și preparat exclusiv în respectiva regiune. Câteva 
exemple de DOP sunt Prosciutto Toscano (șuncă din regiunea Toscana din Italia) și Bryndza 
Podhalańska (brânză poloneză din lapte de vacă). 

Caseta 5.4. prezintă câteva exemple de succes în utilizarea etichetei DOP pentru 
comercializarea produselor din habitatele Natura 2000. Este important, însă, să se rețină că 
eticheta DOP nu oferă nicio garanție că produsul a adus beneficii biodiversității, mai ales din 
siturile Natura 2000, deoarece în general criteriile de etichetare nu specifică măsurile de 
management al habitatelor. Schemele locale de etichetare „Natura 2000” pot aduce 
beneficii mai directe sistemului de gestionare a terenurilor agricole Natura 2000. 

 

                                                      
72 Federația Internațională a Mișcărilor pentru Agricultura Ecologică http://www.ifoam.org/; 
http://www.organic-bio.com/en/labels/ 
73 [Cerințele pentru eticheta de indicație geografică protejată (IGP) se referă doar la buna reputație a unui 
produs dintr-o anumită regiune (mai degrabă decât la caracteristici obiectiv diferite) câtă vreme oricare dintre 
etapele de producție, procesare și preparare au loc în regiune. Printre indicațiile geografice protejate se 
numără Scotch Beef și Scotch Lamb, brânza Stilton din trei comitate din Anglia, Oscypek (brânză afumată 
făcută din lapte sărat de oaie) din munții Tatra din Polonia (sau oriunde a emigrat populația nativă din acești 
munți). Eticheta de specialitate tradițională garantată (STG) se poate folosi pentru produse fabricate cu 
ingrediente tradiționale sau care au proprietăți caracteristice unei metode tradiționale de producție sau 
procesare, dar nu este obligatoriu ca produsul să fie fabricat într-o anumită zonă. Acest sistem funcționează în 
paralel cu sistemele folosite în anumite state membre, cum ar fi Appellation d'origine contrôlée (AOC) folosită 
în Franța, Denominazione di origine controllata (DOC) utilizată în Italia, Denominação de Origem Controlada 
(DOC) folosită în Portugalia și sistemul Denominación de Origen (DO) din Spania. Pentru unele produse, de 
exemplu, vinul și brânzeturile din Franța, se prezintă eticheta națională în locul celei europene.] 

http://www.ifoam.org/
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Caseta 5.3. Exemple de succes de scheme de etichetare locale care vin în sprijinul 
managementului terenurilor agricole Natura 2000  
(A se vedea și studiile de caz din Luxemburg, Estonia și Spania din Anexa E.) 

Estonia – carnea provenită de la animale pășunate în zona de 
coastă. Proiectele pentru restaurarea managementului 
pășunilor de coastă boreale au stimulat dezvoltarea unei piețe 
pentru carne locală ecologică de înaltă calitate. Nou-înființata 
societate a crescătorilor de vite organizează vizite de studiu 
pentru proprii membri și pentru agricultorii din zonele 
învecinate. În insula Hiiumaa, revitalizarea meșteșugurilor 
tradiționale care folosesc materie primă locală a lansat o 
tradiție a târgurilor de produse locale, iar industria turismului 
local este în creștere. 

 

Germania – Rhönschaf. Rezervația Biosferei Rhön a folosit 
fonduri LIFE pentru a promova carnea de oaie de pe pajiștile 
Natura 2000 ca produs ecologic, prin cooperativa „Natur- und 
Lebensraum Rhön e.V.”. Până în anul 2002, un păstor obișnuit 
dintr-unul din siturile restaurate ajunsese să vândă 70% din 
surplusul anual de miei direct restaurantelor și hotelurilor 
locale, la prețuri bune. Hotelurile și restaurantele locale din 
rețea s-au angajat să folosească în meniuri doar preparate de 
oaie din Rhön și să promoveze în rândul vizitatorilor felul în 
care consumarea acestor preparate ajută la conservarea 
peisajului de care au venit să se bucure. 

 

 

Germania – Altmuehltaler Lamm. Regiunea Altmuehltal din 
Bayern se caracterizează prin tufărișuri de ienupăr pe pajiști 
calcaroase (Anexa I tip habitat 5130). Turmele de oi produc 
carne de miel și lână de înaltă calitate. Păstorii și proprietarii 
terenurilor din cooperativa regională sunt de acord să pască 
cel puțin jumătate din oi în interiorul rezervației naturale 
Altmuehltal, să le hrănească doar cu furaje suplimentare 
produse local și să respecte orientările pentru bunăstarea 
animalelor, densitatea pășunatului și interdicția aplicată 
utilizării pesticidelor și îngrășămintelor. Păstorilor li se 
garantează un preț corect, iar carnea de miel se vinde 
hotelurilor și măcelăriilor locale. 

 

Spania - Riet Vell. SEO/BirdLife a creat o societate dedicată 
producției și comercializării de produse ecologice asociate cu 
conservarea naturii (Riet Vell). Această societate a reusit să 
comercializeze orezul produs în Delta Ebro (SPA) și grâul dur 
ecologic din stepele Belchite și Monegros (produs în mare 
parte în arii Natura 2000), din acesta din urmă producând și 
macaroane și spaghete de calitate. Din anul 2003, Riet Vell a 
vândut circa 180.000 kg de produse (pentru detalii 
suplimentare, a se vedea studiul de caz din Spania). 

  
 

 

 

 

http://www.altmuehltaler-lamm.de/
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-heute/uh2-07-p44-45.pdf
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-heute/uh2-07-p44-45.pdf
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Caseta 5.4. Exemple de produse înregistrate cu eticheta UE Denumire de Origine Protejată 
care aduc beneficii habitatelor Natura 2000 

Germania: Schema DOP pentru carnea de oaie de mlaștină („Diepholzer Moorschnucke”) a ajutat la 
instituirea unui management profitabil al terenurilor mlăștinoase semi-naturale și al habitatelor 
umede de pe lista Ramsar din Diepholz, Germania, care altfel s-ar fi deteriorat. Acest management a 
contribuit la regenerarea a peste 5.000 ha de terneuri mlăștinoase. O serie de specii amenințate din 
zonă și-au revenit, inclusiv Drosera și ciocârlia de pădure, iar conservarea rasei tradiționale de oi 
stimulează agro-biodiversitatea. 

Franța: Cidrul cu DOP Pays d’auge și Calvados din livezile tradiționale de meri, habitate importante 
pentru păsările care cuibăresc în cavități și pentru lilieci. 

Spania: O schemă DOP reușită pentru brânza din lapte de oaie („Idiazabal”) din habitatele montane 
pășunate extensiv în regiunile Țării Bascilor și Navarra, Spania, utilizează metode de producție bazate 
pe pășunatul puțin intensiv cu rase de oi tradiționale Laxta și Carranzana. Existența unei piețe 
pentru produs ajută la menținerea transhumanței și a pășunatului care a modelat habitatele semi-
naturale. 

Spania: Varietățile tradiționale de orez produse prin schema DOP „Arroz de Valencia” sunt cultivate 
în zonele umede protejate ale Parcului Național Albufera din regiunea Valencia, importante pentru 
păsările migratorii și acvatice, precum și pentru amfibieni, pești și numeroase alte specii. Metodele 
de producție sunt adaptate habitatului, bazându-se pe nivelurile variabile de inundare care susțin 
condițiile de sol umed și minimizează folosirea de produse agro-chimice. 

Spania: În zonele de dehesas administrate cu metode tradiționale, toamna și iarna porcii sapă după 
jir, iar primăvara mănâncă iarbă, adesea laolaltă cu oile și vitele. DOP șuncă de Iberia obținută de la 
porcii care pasc pe aceste dehesas poate purta eticheta „hrănit cu jir” (de bellota) dacă porcii 
mănâncă numai jir cel puțin 60 de zile înainte de sacrificare și include condiția ca inspectorii să 
verifice dacă densitatea efectivelor respectă capacitatea de susținere a acelei dehesa (în ceea ce 
privește producția de jir). Prin urmare, porcii trebuie să pască în dehesa cel puțin o parte din an 
pentru a îndeplini cerințele DOP, susținând astfel utilizarea durabilă a acestui habitat. 

Surse: (Ecologic, 2006b; Oppermann and Spaar, 2003; Verhulst et al, 2007) 

5.10 Sprijin PAC pentru gestionarea habitatelor și speciilor de pe terenurile agricole 
Natura 2000 

Secțiunile anterioare ale acestui capitol au descris sursele potențiale de sprijin PAC pentru a 
asigura continuarea sistemelor agricole de intensitate redusă Natura 2000 și a consolida 
capacitatea și veniturile acestor exploatații. Prezenta secțiune descrie plățile pentru 
gestionarea habitatelor și speciilor care folosesc această bază pentru a asigura conservarea 
ariilor Natura, începând cu sursele de finanțare ce contribuie la elaborarea planurilor de 
gestionare Natura 2000, deoarece aceste planuri (sau inițiativele similare) stau la baza 
conceperii măsurilor cheie de sprijin, inclusiv plăți de agromediu și climă și investiții 
neproductive. În această categorie de sprijin intră: 

• patrimoniul rural și planurile de gestionare Natura 2000 (pilonul II), 
• plățile pentru agromediu și climă (pilonul II), 
• investițiile neproductive asociate cu plățile pentru agromediu și climă și Natura 2000 

(pilonul II), 
• plățile compensatorii Natura 2000 (pilonul II), 
• plățile pentru bunăstarea animalelor (pilonul II), 
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• prevenirea deteriorării pădurilor în urma incendiilor de pădure și restaurarea 
potențialului de producție agricolă (pilonul II). 

Patrimoniul rural și planurile de gestionare Natura 2000 (pilonul II) 

Măsura74 pentru „servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale” include posibilitatea 
finanțării întocmirii și a actualizării „planurilor de protecție și de gestionare legate de zonele 
Natura 2000 și de alte zone cu înaltă valoare naturală”. Fondurile sunt disponibile și pentru 
infrastructura de scară mică și pentru studiile și investițiile asociate cu „întreținerea, 
refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor, al peisajelor rurale și al 
siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspecte socioeconomice conexe, precum și 
acțiuni de sensibilizare ecologică”. Cele mai multe subvenții UE nu pot oferi tipul de 
finanțare furnizată aici pentru îmbunătățirea sau sprijinirea proceselor participative pentru 
elaborarea de planuri de gestionare, iar această măsură s-ar putea utiliza într-o măsură mult 
mai mare pentru a sprijini elaborarea unor planuri de gestionare robuste pentru siturile 
Natura 2000, folosind abordări participative pentru a se asigura că factorii interesați sprijină 
obiectivele de gestionare (Boccaccio et al, 2009) și ajută la evitarea riscului de conflicte ce 
au apărut într-o serie de state membre (Apostolopoulou și Pantis, 2009; Grodzinska-Jurczak 
și Cent, 2011; Keulartz, 2009; Rauschmayer et al, 2009). 

O serie de state membre au folosit măsura echivalentă în planurile de dezvoltare durabilă 
pentru perioada 2007-2013. Măsura a fost folosită pe scară largă în Germania pentru 
elaborarea planurilor Natura 2000, pentru întreținerea/restaurarea habitatelor și punerea în 
practică a planurilor de conservare a speciilor, pentru proiecte din cadrul directivei-cadru 
privind apa și servicii de consultanță cu privire la conservarea naturii. În Franța, această 
măsură s-a folosit pentru a finanța planurile de gestionare a siturilor Natura 2000, 
contractele Natura 2000 cu proprietarii care nu sunt agricultori sau pădurari și acțiuni de 
conștientizare; măsurile de reducere a conflictelor cu carnivorele mari au fost puse în 
practică în Franța folosind această măsură. ONG-urile de mediu din Finlanda pot solicita 
acum finanțare prin această măsură pentru a elabora planuri de gestionare a pădurilor 
Natura 2000 private și pentru a le promova ca destinații pentru ecoturism, de exemplu 
(Figeczky et al, 2010). În Țara Galilor, această măsură s-a utilizat pentru a sprijini restaurarea 
mlaștinilor și a mlaștinilor sărăturate inundabile din rezervația naturală Ynys-hir folosite 
pentru pășunat, pentru îmbunătățirea accesului vizitatorilor și a facilităților de la fața 
locului, pentru înțelegerea de către public a sitului și a obiectivelor sale și pentru a încuraja 
parteneriatul eficient în tot sectorul turistic (Allen at al. 2012b). 

Plăți pentru măsuri de agromediu și climă (pilonul II) 

După cum indică noua denumire, domeniul de aplicare al acestei măsuri s-a extins și rămâne 
singura măsură obligatorie pe care statele membre sunt obligate să o aplice în planurile lor 
de dezvoltare rurală (în afară de Leader)75. Scopul revizuit al acestor plăți este acela de a 
„conserva și promova schimbările necesare pentru practicile agricole care aduc o contribuție 
pozitivă la mediul înconjurător și la climă”. 

Adăugirea climei la măsura de agromediu dovedește angajamentul de a sprijini măsurile de 
management agricol care contribuie la adaptarea la schimbările climatice și atenuarea 

                                                      
74 Art. 20 din regulamentul (UE) nr 1305/2013 din 17 decembrie 2013 
75 Art. 28 din regulamentul (UE) nr 1305/2013 din 17 decembrie 2013 
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efectelor acestora, angajament care ar putea deveni și mai important dacă UE adoptă 
norme pentru contabilizarea emisiilor cu efect de seră produse prin exploatarea terenurilor, 
schimbarea destinației terenurilor și silvicultură. Alte schimbări ar fi accentul pus pe 
candidaturile în grup din partea agricultorilor și a altor manageri de terenuri, însoțite de 
costuri de tranzacție mai generoase, care ar putea asigura un management al habitatelor și 
speciilor Natura 2000 la scară mai mare, dacă statele membre aleg să le folosească. 
Utilizarea eficientă a abordărilor de tip cooperativă și a candidaturilor în grup la schemele de 
agromediu se folosesc deja în Țările de Jos (Franks și McGloin 2006). 

Măsura oferă agricultorilor și altor manageri de terenuri plăți anuale în schimbul furnizării, 
prin angajamente multi-anuale, a unui serviciu de management al mediului prin respectarea 
unor practici de management clar definite. Aceste practici au un beneficiu ecologic specific 
mult dincolo de nivelul de protecție de referință stabilit deja de regulamentul pentru 
protecția mediului și eco-condiționalitate (pentru detalii privind nivelul de referință, a se 
vedea secțiunea 5.3). Participarea este voluntară, iar pentru a primi plata, agricultorii 
trebuie să semneze un contract de management cu un organism de management, de obicei 
pentru cinci până la șapte ani. Contractul specifică cerințele de management la nivelul 
exploatației, adesea în foarte mare detaliu, și poate solicita planuri și menținerea unei 
evidențe (de exemplu, privind utilizarea hranei și deplasarea efectivelor)76. 

Măsurile de agromediu și climă pot fi concepute, direcționate și executate la nivel național, 
regional sau local. Aceasta este una dintre cele mai flexibile măsuri de sprijin din cadrul PAC 
care se menține în normele stabilite de lege și permite statelor membre libertatea de a 
aborda prioritățile de mediu într-un mod care să reflecte marea varietate de condiții locale 
bio-fizice, climatice, de mediu și agronomice din diverse exploatații și regiuni ale Europei. 
Statele membre au elaborat o gamă largă de scheme de agromediu diverse, nu doar ca 
răspuns la diferite priorități și presiuni ecologice, ci și ca răspuns la preferințele societale, la 
aranjamentele instituționale și la presiunile financiare și politice (IEEP, 2011). 

O serie de state membre au adaptat în mod special schemele de agromediu la nevoile de 
management ale siturilor Natura 2000 sau la terenurile agricole cu habitate și specii Natura 
2000 (a se vedea casetele 5.5 și 5.6). De exemplu, Spania și-a sprijinit sistemul agricol 
extensiv de terenuri arabile și creștere a ovinelor printr-o schemă de agromediu (Caballero 
și Fernández-Santos, 2009). Însă unele state (de pildă Grecia, Franța și mare parte din 
Spania) au cheltuit puțin din bugetul FEADR pentru agromediu (Boccaccio et al, 2009). Per 
ansamblu, schemele de agromediu și climă ale statelor membre trebuie echilibrate astfel 
încât să răspundă atât nevoilor de biodiversitate din întregul peisaj agricol, cât și habitatelor 
și speciilor de interes comunitar mai rare. 

Managerii de terenuri care nu sunt în primul rând agricultori, cum ar fi organismele private 
de conservare a naturii, dețin suprafețe semnificative de teren important pentru 
biodiversitate. Sprijinul pentru agromediu și climă se poate plăti nu doar agricultorilor, ci și 
altor manageri de terenuri, individual sau în grupuri. La elaborarea planurilor de dezvoltare 
rurală trebuie asigurată certitudinea că sprijinul se acordă acelor persoane care sunt cel mai 
bine plasate pentru a îndeplini măsurile de management ecologic necesare pentru atingerea 
priorităților de mediu. În mod normal, plățile se efectuează anual, pentru 5-7 ani (mai mult 

                                                      
76 Beneficiarii plăților de agromediu trebuie să îndeplinească și cerințele privind utilizarea îngrășămintelor și a 
produselor pentru protecția plantelor, ce trebuie definite de statele membre (conform art. 39 al. (3) din 
regulamentul 1698/2005). 
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dacă este necesară atingerea sau menținerea unor beneficii ecologice), dar pot lua și forma 
unor plăți forfetare sau unice pentru „renunțarea la utilizarea comercială a suprafețelor”. 
Calculul plăților include 20 de procente costuri de tranzacție (30 de procente în cazul 
grupurilor). 

Rasele de animale locale și de patrimoniu, mai ales bovinele și ovinele, sunt importante 
pentru managementul pășunilor semi-naturale, iar această măsură care asigură sprijin 
pentru conservarea și utilizarea lor este o resursă suplimentară utilă pentru managementul 
terenurilor agricole Natura 2000. Schemele de agromediu pentru conservarea resurselor 
genetice s-au folosit în planurile de dezvoltare rurală mai timpurii, de exemplu, în Italia, 
Portugalia, Germania și Austria pentru a sprijini o proporție semnificativă din rasele 
naționale de vite (Nitsch, 2006), de exemplu vaca sură pătată din Ungaria, porcii de 
Mangalița și oaia Racka care paște în stepele și mlaștinile panonice sărăturate; caii nativi 
estonieni și rasa estoniană de vite de pe pajiștile de coastă; și schema Sloveniei pentru 14 
rase de animale, inclusiv vitele Cika, albina Carniolan și oaia Jezersko-Solčava de pe pășunile 
alpine. În Bulgaria, finanțarea câinilor ciobănești sărăcăciani a reprezentat un sprijin 
important pentru pășunatul extensiv al habitatelor din Anexa I. 

Succesul schemelor de agromediu și climă depinde de o serie de factori. Printre aceștia, 
esențiali sunt asigurarea consilierii  și formării agricultorilor în managementul terenurilor, 
precum și a suficientei capacități tehnice și instituționale pentru conceperea și 
monitorizarea rezultatelor. Schemele sunt mai utile dacă sunt concepute cu participarea 
agricultorilor înșiși și pe baza cunoștințelor acestora (de exemplu, a se vedea studiile de caz 
din Germania, Republica Cehă, România și Estonia din Anexa E). 

Contractele de agromediu și climă sunt opționale pentru agricultor, iar succesul lor depinde 
de ratele de plată care reflectă adevăratul cost pentru agricultor și oferă un sprijin suficient 
pentru întreținerea sistemelor agricole neviabile. Plățile de agromediu sunt calculate sub 
formă de costuri suplimentare și venituri nerealizate ca urmare a cerințelor de 
management, dar modul în care s-a folosit această formulă nu tratează și cazurile 
exploatațiilor cu venituri agricole foarte mici, mai ales fermele de animale din zone HNV 
înalte, care asigură deja un nivel ridicat de management ecologic, dar nu au niciun venit la 
care să renunțe și este posibil să nu fie necesară schimbarea sistemului agricol care ar duce 
la costuri suplimentare. Fără plățile de agromediu, care țin seama și de costurile cu forța de 
muncă și de costurile fixe ale sistemului agricol, alegerea realistă din punct de vedere 
economic a acestor agricultori este aceea de a abandona agricultura. Statele membre ar 
putea profita mai mult de flexibilitatea normelor comerciale care stau la baza acestei 
formule pentru a reflecta costul integral al continuării activităților agricole HNV în zone unde 
există riscul dovedit de abandon sau intensificare (Barnes et al, 2011; RSPB & Birdlife 
International, 2011). Un element cheie în calculul plății, adesea ignorat de statele membre, 
este o plată suplimentară pentru costurile de tranzacție ale agricultorului (timpul și efortul 
consumat cu întocmirea și administrarea contractului). Prin aceasta se pot adăuga încă 20 
de procente la calculul plății (30 de procente pentru contracte de grup), obținând o 
diferență crucială din punctul de vedere al agricultorilor, dar în prezent numeroase 
autorități de management nu adaugă costurile de tranzacții la calculul plăților de agromediu 
în ciuda dovezilor care spun că acest lucru ar putea afecta participarea (Keenleyside et al, 
2012). 
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Caseta 5.5. Scheme de agromediu concepute pentru locuitorii din ariile Natura 2000 în 2007-2013 

România – gestionarea pajiștilor HNV. Schema include cerințe privind utilizarea gunoiului de grajd 
tradițional, interzicerea folosirii îngrășămintelor chimice, colectarea fânului în termen de două săptămâni 
de la cosire, limitarea pășunatului pe pajiștile inundate; este disponibilă o plată suplimentară pentru 
„menținerea practicilor tradiționale” (care presupune dispoziția de a utiliza exclusiv cositul manual) (ENRD, 
2010; Güthler and Oppermann, 2005; Riccheri, 2006). Această schemă permite menținerea tiparului 
tradițional de management al fânețelor ce formează peisaje mozaic, cosite la date variate, lucru ideal 
pentru bunăstarea diverselor comunități de animale și plante. 

Slovacia – gestionarea pajiștilor și a pășunilor semi-naturale. Schemele de agromediu pentru protecția 
pajiștilor semi-naturale și naturale presupun un sistem de gestionare adaptat la șapte tipuri de pajiște 
(pajiști uscate, pajiști mezice, fânețe montane, pajiști umede de altitudini mai joase, pajiști aluvionare de 
Cnidion, pajiști umede de altitudini mai mari, pajiști de Molinia și mlaștini, pășuni montane înalte) 
recunoscute în Inventarul național al pajiștilor ca fiind semi-naturale (pe baza speciilor diagnosticate). 
Dispozițiile de management includ cositul între anumite date, pășunatul fără folosirea gardurilor, 
interzicerea drenării și a mulcirii. Pe pajiștile de Molinia și mlaștini este interzis pășunatul. Pe pajiștile 
aluvionare de joasă altitudine și pe fânețele montane se permite pășunatul după primul cosit. În prezent, 
peste 102.000 ha de pajiști semi-naturale sunt finanțate prin măsuri de agromediu (17 milioane EUR per 
an). 

Spania – menținerea așa-numitelor „dehesas”. Schemele de agromediu aplicate în Extremadura, Castilia-
La Mancha și Andaluzia (și Castilia și Leon la categoria „mediu forestier”) includ cerințele de management 
pentru interdicția sau limitarea culturilor de cereale/leguminoase/furaje (comune în unele secțiuni de 
„dehesas” gestionate mai intensiv), o densitate a efectivelor de animale între 0,1 și 1,0 UVM/ha și alte 
restricții pentru evitarea suprapășunatului, pentru asigurarea menținerii funcțiilor peisajului (de exemplu, 
zidurile de piatră), pentru menținerea sau creșterea densității copacilor (Quercus, Olea), cerințe pentru 
curățarea și regenerarea acestora, precum și gestionarea tufărișurilor și unele angajamente voluntare, cum 
ar fi zonele de excludere a pășunatului sau culturile ecologice. Măsura se poate combina cu o altă schemă 
de agromediu pentru protejarea raselor locale – porcine, bovine, ovine și altele – care susțin în mod 
tradițional habitatele de dehesa și creșterea ecologică a efectivelor de animale. (Ecologic, 2006a; 
Rauschmayer et al, 2009; SEO and Birdlife International, 2011) 

Suedia – Gestionarea pășunilor Natura 2000. Suedia oferă măsuri pentru pășunile cu valori specifice, cum 
ar fi pășunile calcaroase, pășunile montane, fânețele și zonele umede, aplicabile mai multor tipuri de 
habitate Natura2000. Pentru pășunile împădurite s-au conceput alte scheme. Acestea încurajează 
continuarea aportului redus de elemente externe potrivit pentru aceste habitate, cerințele referindu-se la 
gestionarea pășunatului și a culturilor, la interzicerea utilizării pesticidelor și la limitarea aratului prin 
rotație. 

Regatul Unit – pășunatul comun al landelor umede. Introducerea într-o schemă de agromediu a 
terenurilor deținute în comun este adeseori dificilă, dar în Țara Galilor (Regatul Unit), cei 16 agricultori ale 
căror oi pasc pe 800 ha dintr-un sit Natura 2000 cu lande au un contract de agromediu pe 5 ani pentru a 
intensifica pășunatul vitelor în timpul primăverii și al verii, în scopul de a elimina feriga de câmp și a pășuna 
vegetația aspră care a început să domine landele umede. Pentru prevenirea suprapășunatului, numărul de 
oi este limitat iarna, iar măsura pentru investiții neproductive s-a folosit pentru curățarea ferigii de câmp și 
a tufărișurilor și restaurarea habitatului. 
 

Surse: IEEP & Alterra, 2010; Poláková et al, 2011; RSPB and Birdlife International, 2011 și studiile de caz 
privind gestionarea terenurilor agricole Natura 2000 (a se vedea Anexa E) 
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Câteva scheme de agromediu și-au stabilit ca obiectiv menținerea habitatelor cu 
biodiversitate bogată sau la anumite specii s-a folosit abordarea „plata în baza rezultatelor”, 
lăsând agricultorilor libertatea de a alege tipul de management necesar (a se vedea, de 
pildă, studiul de caz din Irlanda din Anexa E). Acest sistem poate funcționa bine pentru 
tipurile de habitat și speciile în cazul cărora rezultatul, ușor de monitorizat, este direct legat 
de starea generală a habitatului, dar poate presupune un risc mai mare pentru agricultori, 
deoarece rezultatele asupra mediului pot depinde de factori externi ce nu țin de controlul 
lor (de exemplu, condițiile meteorologice și migrația). În plus, acesta prezintă dificultăți și 
pentru autoritățile naționale în ceea ce privește verificarea conformității și poate duce la 
rate de eroare ridicate și la plăți reduse. Pentru a reuși, aceste scheme trebuie să fie bine 
concepute și să nu presupună un nivel prea mare de risc pentru agricultor. 

Investiții neproductive asociate cu agromediul și Natura 2000 (pilonul II) 

Această măsură este un partener esențial pentru măsurile de agromediu și climă și Natura 
2000, care oferă plăți anuale pentru un anumit tip de management al terenurilor, dar nu și 
sprijin pentru investiții. Investițiile neproductive de mediu, necesare adesea „în avans”, 
înainte de începerea unui contract de cinci ani, pot fi vitale pentru fezabilitatea aplicării 

Caseta 5.6. Succese înregistrate în adaptarea măsurilor de agromediu la speciile Natura 
2000 

Franța – culturi furajere pentru spârcaci (Tetrax tetrax). De la introducerea, în 2004, a unei scheme de 
agromediu clar direcționate, numărul spârcacilor din regiunea Poitou Charentes a început să crească la loc. 
Scopul schemei este acela de a aborda cele două cauze majore ale declinului păsării: distrugerea cuiburilor 
și înfometarea. Printre opțiuni se numără conversia culturilor anuale în culturi furajere și pajiști, limitarea 
cosirii câmpurilor de lucernă și interzicerea folosirii insecticidelor și erbicidelor. 

Portugalia – pseudo-stepă extensivă de cereale pentru dropie (Otis tarda) și alte păsări de stepă. Schema 
de agromediu a Programului zonal Castro Verde îi sprijină pe agricultori în menținerea practicilor 
tradiționale de rotire a culturilor de cereale și promovează folosirea redusă a insecticidelor și a erbicidelor 
și pășunatul la niveluri reduse. Prin urmare, populația de dropii (Otis tarda) din zonă s-a dublat. Populațiile 
de vânturel mic (Falco naumanni) și spârcaci (Tetrax tetrax) s-au ameliorat și ele, toate acestea în ciuda 
faptului că plățile sunt insuficiente pentru a-i despăgubi pe agricultori pentru constrângerile cu care se 
confruntă în activitățile de management. 

Slovenia – conservarea pajiștilor cu livezi și a păsărilor asociate cu acestea. Schema sprijină curățarea și 
replantarea de pomi (minim 50, maxim 200 pomi/ha); impune restricții privind datele la care se pot tunde 
pomii respectivi; restricționează densitatea efectivelor care pasc pe pășunile de sub pomi, bogate în specii; 
și impune limite în ceea ce privește aplicarea produselor pentru protecția plantelor și a îngrășămintelor. 
Speciile din Anexa I care beneficiază de pe urma livezilor tradiționale sunt cucuveaua (Athene noctua), 
pupăza (Upupa epops) și capîntors (Jynx torquilla). 

Regatul Unit (Anglia) – gestionarea pajiștilor pentru fluturele marmorat auriu (Euphydryas aurinia). 
Populațiile de marmorat auriu, care aproape dispăruseră din zone întinse ale Europei din cauza pierderii 
pajiștilor umede și calcaroase, s-au stabilizat sau sunt în creștere ca urmare a punerii în practică a unei 
scheme de agromediu dedicate. Aceasta finanțează opțiunile de management care creează un mozaic 
neuniform de vegetație scurtă și înaltă pe pajiști calcaroase umede, folosind pășunatul extensiv al raselor 
tradiționale de vite sau cai, cositul selectiv și îndepărtarea tufărișurilor. 

Surse: Poláková et al, 2011; RSPB & Birdlife International, 2011, Liga para a protecção da natureza (LPN) - 
comunicare personală; studiile de caz Natura 2000 din Anexa E 



 

 91 

cerințelor de management al terenului, mai ales în schemele adresate agriculturii HNV și 
habitatelor și speciilor Natura 2000. 

Prezentat acum ca parte dintr-o măsură mai amplă de investiții77, domeniul de aplicare al 
măsurii FEADR anterioare a fost extins pentru a include investițiile asociate cu 
„biodiversitatea și starea de conservare a speciilor și a habitatelor”, precum și cu noțiunile 
mai familiare de „atingere a obiectivelor de agromediu și climă” și de „accentuare a valorii 
publice a unei arii Natura 2000 sau a altor sisteme cu valoare naturală ridicată”. 

Măsura se poate folosi și pentru a finanța infrastructura necesară pentru managementul 
habitatelor Natura 2000, cum ar fi drenarea zonelor umede, restaurarea sistemelor de 
gestionare a apei pentru refacerea hidrologiei zonelor umede și căi de acces, garduri și 
utilaje. Aceasta poate acoperi până la 100% din costul investițiilor de mediu, cum ar fi 
restaurarea sau ridicarea de garduri verzi, garduri, ziduri și alte structuri benefice pentru 
mediu, dar fără niciun scop productiv și deci economic neatractive pentru agricultori, 
măsura s-a folosit frecvent laolaltă cu măsura de agromediu și multe acțiuni din cadrul 
schemei pentru agromediu din perioada 2007-2013 au fost finanțate prin ambele măsuri. 

Măsura oferă fonduri importante pentru activitățile de restaurare a habitatului pe terenurile 
Natura 2000, iar investițiile pot include, de exemplu, gestionarea și îndepărtarea 
tufărișurilor; restaurarea structurilor agricole tradiționale, cum ar fi terasele, zidurile de 
piatră și țarcurile pentru oi; restaurarea zonelor umede, cum sunt iazurile, stufărișurile, 
mlaștinile și șanțurile; și restaurarea livezilor tradiționale, a plantațiilor de măslini și a 
pășunilor împădurite. Ce este important de remarcat pentru managementul ariilor Natura 
2000 este că montarea gardurilor, alimentarea cu apă și alte elemente necesare pentru 
gestionarea efectivelor de animale pot reprezenta un cost semnificativ pentru regimurile de 
pășunat ecologic, mai ales acolo unde acestea sunt reintroduse. Se pot susține și investițiile 
pentru realizarea de poteci, observatoare pentru păsări și elemente informative pentru 
vizitatorii siturilor Natura 2000, ai altor arii protejate pentru conservarea naturii și ai 
terenurilor HNV. 

Plăți compensatorii Natura 2000 (pilonul II) 

Noul regulament referitor la pilonul II vine cu unele modificări ale măsurii78, în încercarea de 
a o simplifica și de a-i încuraja utilizarea. Administratorii de terenuri care nu sunt agricultori 
vor fi eligibili pentru plată, cu justificare. Plățile se vor putea face și pentru „alte arii 
delimitate de protecție a naturii cu restricții de mediu aplicabile agriculturii sau pădurilor 
care contribuie la aplicarea articolului 10” din directiva privind habitatele. Aceste arii nu 
trebuie să depășească 5 procente din ariile Natura 2000 din teritoriul acoperit de un anumit 
program. 

Această măsură este oarecum diferită de alte măsuri din planul de dezvoltare rurală, în 
sensul că oferă plăți compensatorii pentru restricții impuse terenurilor agricole și 
managementului silvic prin legislația națională care transpune directivele privind păsările și 
habitatele (și directiva-cadru privind apa). Plățile către agricultori, pădurari și alți 
administratori ai terenurilor din ariile Natura 2000 depind de desemnarea oficială a sitului 

                                                      
77 Art. 17 din regulamentul (UE) nr. 1305/2013 din 17 decembrie 2013 
78 Art. 30 RD 
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Natura 2000 și de existența unui plan de management sau a unei legi echivalente care să 
specifice acțiunile de management pe care administratorii terenurilor trebuie să le 
îndeplinească prin lege pentru a contribui la restaurarea și menținerea stării ecologice 
favorabile a sitului. 

Plățile sunt o sumă forfetară standard per hectar, pe baza venitului nerealizat și/sau a 
costurilor suportate din cauza limitelor impuse de legislația Natura 2000 care merg dincolo 
de cerințele de eco-condiționalitate GAEC și a activităților minime stabilite în contextul 
pilonului I. De exemplu, acestea ar putea include limitarea densității efectivelor de animale 
sau a datelor potrivite pentru pășunat sau cosit ori renunțarea la activitățile de drenare și 
împădurire. 

Această măsură ar putea fi o parte foarte importantă dintr-un pachet de măsuri din cadrul 
planului de dezvoltare rurală al cărui scop este acela de a îmbunătăți starea de conservare a 
habitatelor agricole cheie din UE. Ea poate fi plătită agricultorilor și pădurarilor eligibili la 
rate standardizate, are costuri de tranzacție relativ reduse și oferă o bază pentru plăți de 
agromediu și climă și pentru investiții neproductive mai bine direcționate, de exemplu, acolo 
unde este necesară restaurarea habitatului sau un management specializat pentru speciile 
din Anexa 1. Lărgirea eligibilității pentru a cuprinde și alte arii de conservare a naturii ar 
putea ajuta la îmbunătățirea conectivității habitatului și a adaptării biodiversității la 
schimbările climatice, dar poate fi limitată de cerința existenței unor „restricții de mediu”. 

În ciuda relativei sale simplități, în perioada 2007-2020, gradul de utilizare a măsurii Natura 
2000 a fost foarte limitat în multe state membre, ea reprezentând doar 0,5% din cheltuielile 
cu planurile de dezvoltare rurală în UE per ansamblu. Doar câteva state membre au alocat 
finanțare suficientă pentru această măsură în bugetele planurilor de dezvoltare rurală 
pentru perioada 2007-2013, iar în 2009, doar Germania, Cehia, Estonia, Lituania și Letonia își 
atinseseră țintele79. Și Irlanda alocase fonduri, dar încă nu își atinsese ținta. Acest lucru se 
datorează parțial faptului că numeroase situri Natura 2000 nu și-au definit încă cerințe de 
management, ceea ce înseamnă că statele membre nu au putut elibera plăți în cadrul 
acestei măsuri (Comisia Europeană, 2010c). De exemplu, planul de dezvoltare rurală al 
Poloniei pentru perioada 2007-2013 a inclus opțiunea plăților directe Natura 2000, dar 
aplicarea sa s-a amânat până la elaborarea planurilor de management, pentru a se putea 
calcula valorile reale ale costurilor economice și ale restricțiilor de management (CEEweb, 
2011) (și s-a propus sprijin pentru ariile Natura 2000 în contextul măsurilor voluntare de 
agromediu). 

O serie de state membre au preferat să folosească măsura voluntară de agromediu pentru a 
finanța managementul siturilor Natura 2000, deoarece aceste scheme erau deja lansate, nu 
depindeau de un plan de management al sitului și ofereau mai multă flexibilitate la 
finanțare.  

Plățile pentru bunăstarea animalelor (pilonul II) 

                                                      
79 Rețeaua Europeană de Dezvoltare Rurală (2011) Programele de dezvoltare rurală 2007-2013 Indicatori de 
rezultate atinși în 2007-2009. Măsura 213: Plăți Natura 2000 și plăți asociate cu directiva 2000/60/CE (DCA) 
(actualizat în iunie 2011). http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-
monitoring-indicator-tables/output-indicators/en/output-indicators_en.cfm 
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Măsura privind bunăstarea animalelor80 se poate folosi pentru a sprijini acele operațiuni 
agricole care asigură bunăstarea animalelor dincolo de angajamentele obligatorii, inclusiv 
existența apei și a nutrețului mai aproape de nevoile lor naturale, îmbunătățirea condițiilor 
din adăposturi, cum ar fi spațiul, așternuturile, lumina naturală, accesul la exterior etc. 

Măsura a fost folosită de unele state membre pentru a sprijini sistemele de pășunat liber al 
animalelor, inclusiv pășunat în ariile Natura 2000. De exemplu, Germania a sprijinit 
pășunatul vitelor pe pășunile estivale, inclusiv pajiștile alpine, și menținerea bovinelor și a 
porcinelor în stabulație liberă (țarcuri libere) cu pășunat. Regiunea Emilia-Romagna din Italia 
îi sprijină pe producătorii de brânză Parmigiano-Reggiano care își pasc vitele în zonele 
montane, iar Catalonia (Spania) a oferit un sprijin suplimentar crescătorilor de animale în 
regim ecologic (Zemekis et al, 2007). Măsura pentru bunăstarea animalelor poate sprijini și 
folosirea așternutului de paie, oferind astfel o potențială piață pentru paiele tăiate de pe 
pajiștile Natura 2000. 

Prevenirea deteriorării pădurilor ca urmare a incendiilor de pădure și restaurarea 
potențialului (pilonul II) 

Acolo unde terenurile agricole Natura 2000 sunt adiacente pădurilor (sau terenurilor 
înregistrate ca terenuri forestiere), există două măsuri ce se pot folosi pentru a sprijini sau 
restaura pășunatul pajiștilor ce joacă un rol important ca bariere antiincendiu între păduri 
sau în fața acestora. 

Măsura pentru păduri81 oferă sprijin pentru operațiunile de management a terenurilor care 
mențin o infrastructură de protecție, cum ar fi barierele antiincendiu. Măsura care sprijină 
restaurarea potențialului agricol după dezastre naturale sau evenimente catastrofice82 ar 
putea fi folosită pentru finanțarea acțiunilor de restaurare a habitatului după incendiu, cum 
ar fi reluarea pășunatului pe terenuri cu mărăcinișuri predispuse la incendii. 

5.11 Plăți PAC pentru proiecte de cooperare și parteneriate locale 

Parteneriatele locale joacă un rol esențial în punerea în practică a managementului de 
conservare în cadrul rețelei Natura 2000 la fața locului. FEADR conține mai multe posibilități 
de finanțare a grupurilor de acțiune ale agricultorilor sau a parteneriatelor între grupurile de 
agricultori și alte organizații locale, de pildă autorități locale sau ONG-uri, inclusiv Leader, 
grupuri de producători și proiecte de cooperare. Acest tip de sprijin include: 
 

• cooperarea (pilonul II), 
• parteneriatele locale - Leader (pilonul II). 

                                                      
80 Art. 33 din regulamentul (UE) nr. 1305/2013 din 17 decembrie 2013 
81 Art. 24 RD 
82Art. 18 din regulamentul (UE) nr. 1305/2013 din 17 decembrie 2013 
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Cooperarea (pilonul II) 

Reforma PAC oferă statelor membre o măsură extinsă și mai flexibilă pentru proiectele de 
cooperare83 cu scopul de a promova lanțurile scurte de aprovizionare și piețele locale și de a 
facilita abordarea colectivă a proiectelor și a practicilor de mediu, de la nivel local la nivel 
transnațional. Această finanțare se poate combina cu finanțarea din alte surse UE. Sprijinul 
include studiile preliminare, elaborarea planurilor de management și facilitatea și punerea în 
practică a proiectelor, iar perioada inițială de șapte ani se poate extinde în cazul proiectelor 
colective de mediu. 

Numeroase priorități de mediu necesită sprijin și management la scara mai largă a 
peisajului, mult dincolo de granițele individuale ale exploatațiilor. Managementul eficient al 
siturilor Natura 2000 și al altor zone protejate necesită o acțiune comună a diferiților 
manageri de terenuri (agricultori, proprietari de pădure, autorități publice ce administrează 
terenuri publice), iar această măsură ar putea avea o valoare deosebită în zonele importante 
din punct de vedere al mediului înconjurător care se confruntă cu riscul de declin economic, 
pentru a promova managementul ecologic și regenerarea economică. 

Nivelul de utilizare a schemelor de agromediu la scara peisajului poate fi stimulat masiv de 
asociațiile regionale și de implicarea grupurilor de non-agricultori, după cum au demonstrat 
cooperativele olandeze pentru protecția mediului (Franks și  Mc Gloin, 2007) și asociațiile 
germane pentru îngrijirea terenurilor. Aceste asociații de cooperare fac legătura între 
grupurile de conservare a naturii, agricultorii locali și comunitățile locale dintr-o regiune și 
pot aduce adesea laolaltă grupuri cu interese opuse, pentru ca împreună să aibă grijă de 
siturile Natura 2000. Reunind interesele și forțele locale, asociațiile pentru îngrijirea 
terenurilor din Bavaria au pus în aplicare practici integrate și durabile de managementul 
terenurilor, pentru a proteja flora și fauna adoptate și pentru a susține dezvoltarea durabilă. 
Coordonatorii locali dezvoltă proiecte pentru tipuri specifice de peisaje, inclusiv măsuri 
științifice, calcule financiare și punerea în aplicare a schemelor de agromediu. Ei solicită 
fonduri disponibile la nivel de stat și supraveghează punerea în practică a activităților, 
realizată în cea mai mare parte de agricultorii locali, monitorizând totodată rezultatul 
proiectului. Baza proiectelor reușite o reprezintă cooperarea cu agricultorii, comunitățile 
locale, grupurile de conservare a naturii și autoritățile guvernamentale. Caseta 5.7 prezintă 
câteva exemple de inițiative de cooperare Natura 2000. 

Caseta 5.7 Inițiative reușite de cooperare pentru promovarea produselor Natura 2000 și a 
agroturismului folosind fonduri Leader și fonduri integrate PAC 

„Almo Genussregion” în Austria – restaurante și comercializare de carne de vită în Almenland 

Regiunea Leader + „Almenland Teichalm – Sommeralm" din Stiria produce carne de vită de calitate 
excelentă pe 3.600 ha de pășuni alpine. Almo, adică boul crescut pe aceste pășuni alpine, este acum 
marcă înregistrată și produsul este în curs de certificare. GAL promovează regiunea Almo ca 
„Genussregion” pentru turiști, iar restaurantele și magazinele de calitate oferă carne locală de vită 
almo. De-a lungul întregului proces, cheia succesului a fost comunicarea deschisă cu populația locală 
și colaborarea strânsă dintre municipalități, agricultori, furnizorii de servicii turistice, un abator 
regional și compania producătoare. În prezent, carnea se vinde în circa 250 de magazine ale unui lanț 
național de supermarketuri. 

                                                      
83 Art. 35 din regulamentul (UE) nr. 1305/2013 din 17 decembrie 2013 
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Provincia italiană Grosseto – dezvoltare rurală integrată 

Provincia Grosseto din zona rurală a Toscanei a accesat fondurile pentru dezvoltare rurală folosind 
o solidă abordare integrată. Între 2000 și 2007, vizitele agro-turistice din provincia Grosetto s-au 
dublat. Turismul rural este văzut ca un canal de promovare a produselor agricole locale și a 
patrimoniului istoric și natural. Valoarea agricolă adăugată a crescut cu circa 2% pe an. În același 
timp, suprafața reprezentată de arii protejate regionale a crescut la circa 10% din regiune, incluzând 
3 parcuri regionale și 35 de rezervații naționale. Zona are și o bogată biodiversitate a florei. 

Surse: Beaufoy et al, 2011b; Comisia Europeană, 2009; Keenleyside et al, 2012; Poláková et al, 2011; 
și http://www.rudi-europe.net/uploads/media/Case-study_Italy_1.pdf, 
http://www.herbmedit.org/flora/20-047.pdf  

 
Un exemplu de cooperare la nivel național vine din Țările de Jos, unde s-au introdus 
contractele colective pentru solicitanții de plăți de agromediu. Scopul acestor contracte 
colective a fost acela de a îmbunătăți comunicarea dintre agricultori și de a îi face să 
conștientizeze problemele de mediu, pentru a le consolida capacitatea de a realiza beneficii 
pentru mediu prin împărtășirea bunelor practici. Această abordare a fost văzută totodată ca 
un mijloc de a atinge obiective de agromediu mai eficient din punct de vedere al costurilor. 
Aceste contracte colective au avut beneficii multiple pentru biodiversitate, mai ales pentru 
speciile locale, cum ar fi popândăul și păsările de pajiște, dar și pentru elementele de peisaj 
(Allen et al, 2012b). 

Parteneriate locale – abordarea Leader (pilonul II) 

Abordarea Leader are un potențial major de a folosi grupurile de acțiune locală pentru a 
realiza proiecte inovatoare de formare a agricultorilor, de punere în practică a unui 
management benefic la nivel de peisaj, de a elabora și a pune în aplicare planuri de 
management Natura 2000 și de a finanța proiecte transnaționale al căror scop este acela de 
a învăța despre habitatele protejate care se întind dincolo de granițe (Cooper et al, 2006). 
Leader vine în completarea schemelor de agromediu și a altor fonduri pentru conservarea 
naturii, deoarece se concentrează pe acțiuni puternic ancorate în teritoriile locale și implică 
actorii locali prin parteneriate, formare pentru obținere de fonduri și inovare. 

Leader nu a fost folosit de statele membre ca sursă semnificativă de finanțare pentru 
măsurile de management Natura 2000, dar poate furniza beneficii majore, promovând 
cooperarea între actorii locali și dezvoltând proiecte integrate care combină conservarea 
naturii și utilizarea terenului într-o manieră durabilă. De exemplu, Finlanda a oferit ONG-
urilor fonduri Leader pentru managementul pajiștilor Natura 2000 și a zonelor umede care 
nu erau deținute de agricultori profesioniști (Figeczky et al, 2010). Unele proiecte Leader au 
crescut valoarea siturilor Natura 2000 prin scheme pentru dezvoltarea ecoturismului sau 
programe de producție și comercializare a produselor agricole de calitate, cum ar fi carnea 
de vită, sprijinind sistemele agricole tradiționale și habitatele semi-naturale asociate 
acestora. Însă, până în prezent, nu există prea multe dovezi privind beneficiile reale pentru 
biodiversitate la fața locului (Beaufoy & Marsden, 2010; Cooper et al, 2006; Redman, 2010), 
iar schemele au fost criticate pentru lipsa de transparență în ceea ce privește procedurile și 
punerea în aplicare (Curtea Europeană de Conturi, 2010) și pentru incapacitatea de a 
include suficientă expertiză de mediu în Grupurile de Acțiune Locală (Birdlife International, 
2009a; Boccaccio et al, 2009) 

http://www.rudi-europe.net/uploads/media/Case-study_Italy_1.pdf
http://www.herbmedit.org/flora/20-047.pdf


 

 96 

Abordarea Leader include parteneriate public-privat activate local, consolidarea capacității 
și management dedicat și, prin urmare, are un potențial deosebit de a furniza beneficii 
pentru biodiversitate. Măsura84 permite Grupurilor de Acțiune Locală Leader (GAL) să 
desfășoare sarcini ce le-au fost delegate de autoritatea de management, ceea ce deschide 
posibilitatea realizării la nivel local a măsurilor de mediu dedicate, posibil asociate cu sub-
programele tematice. În perioada actuală de programare, s-a recunoscut faptul că întărirea 
capacității este critică pentru abordarea Leader, iar acum această măsură acoperă costul 
unui pachet Leader inițial, consolidarea capacității, formarea și crearea de rețele. 

Abordarea Leader oferă un grad mai mare de autonomie locală și de flexibilitate decât 
sprijinul convențional FEADR, care utilizează abordarea „de sus în jos”, abordând atât 
problemele de mediu, cât și pe cele socio-economice, iar fondurile Leader pot fi accesate de 
o gamă largă de factori interesați rurali și, astfel, oferă oportunități mai ample. În viitor, 
proiectele Leader ar putea ținti mai mult obiectivele ariilor Natura 2000, mai ales acolo unde 
Leader se folosește în combinație cu alte măsuri de management al terenurilor pentru a 
răspunde unor priorități ale mediului înconjurător. Noua structură tematică a FEADR 
încurajează mai mult grupurile Leader să efectueze activități de management al terenurilor, 
spre deosebire de perioada anterioară, când activitatea Leader se limita uneori la 
executarea măsurilor din axa 3. Aceste măsuri se pot utiliza pentru a sprijini și îmbunătăți 
viabilitatea socio-economică a agriculturii în ariile Natura 2000 prin comercializarea locală a 
produselor agricole cu înaltă valoare naturală, prin agro-eco-turism sau prin alte inițiative 
cum ar fi serviciile educaționale ori culturale. Turismul sensibil în ariile Natura 2000 care 
conțin teren agricol poate fi un motor esențial al economiei locale și un catalizator pentru 
dezvoltarea piețelor locale de produse agricole de calitate din ariile Natura 2000 și pentru 
revitalizarea altor inițiative sociale și culturale. Un instrument cheie pentru atingerea acelui 
obiectiv este procesul de planificare a managementului pentru ariile Natura 2000, care 
integrează cererile grupurilor de utilizatori, inclusiv de recreere, turism și afaceri locale cu 
măsuri corespunzătoare pentru protecția speciilor și a habitatelor. 

Două exemple ale modului în care Leader și Grupurile de Acțiune Locală pot sprijini 
prioritățile transversale de mediu discutate aici pot fi identificate în Polonia, în perioada de 
programare 2007-2013. GAL-ul Kraina Łęgów Odrzańskich a sprijinit mici proiecte locale care 
întrețin și conservă terenurile mlăștinoase și umede din ariile protejate, mai ales pe cele 
care fac parte din siturile Natura 2000. Localnicii participă la procesul de planificare și de 
management. GAL-ul Wrzosowa Kraina LAG a întreținut și conservat un sit local de 
importanță ecologică în care crește iarbă-neagră. Acest GAL oferă formare, lecții pentru 
elevi și activități de comunicare pentru conservarea ariei. Totodată, el sprijină turismul local, 
dezvoltând în zonă poteci de drumeție. Deși, în acest caz, ambele inițiative locale oferă 
beneficii multiple pentru mediul înconjurător, majoritatea GAL-urilor din Polonia nu se 
concentrează pe protecția naturii. O lecție învățată în Polonia din această perioadă de 
programare este că Leader trebuie folosit la scară mai largă pentru asigurarea conservării 
naturii. 

                                                      
84 COM(2011) 627 final/3 Articolele 42-45 



 

 97 

5.12 Alte fonduri UE pentru rețeaua Natura 2000 

Programul LIFE 

LIFE este principalul instrument de finanțare al UE dedicat promovării mediului înconjurător 
și este gestionat de Comisia Europeană. Deși fondul este mic, el oferă finanțare cu efect 
catalizator pentru bune practici sau proiectele demonstrative, cu așteptarea ca acestea să își 
găsească apoi finanțare din alte surse. Programul LIFE 2014-2020 este împărțit în două sub-
programe, pentru mediu și pentru politici climatice85. Programul pentru mediu este 
împărțit, la rândul său, în trei arii prioritare: mediu și eficiența resurselor; natură și 
biodiversitate; și guvernanța mediului și informare. LIFE furnizează numeroase subvenții 
pentru acțiuni de finanțare a proiectelor ca răspuns la apelurile anuale, dar poate oferi și 
subvenții de funcționare pentru entități non-profit active în domeniul mediului sau al 
politicilor climatice. 

Programul LIFE a jucat un rol crucial în finanțarea înființării și a inițierii managementului 
rețelei Natura 2000 (COWI, 2009). LIFE are o importanță strategică pentru Natura 2000, 
deoarece finanțează măsuri de conservare foarte specifice, dedicate, mai dificil de finanțat 
din alte surse UE, cum ar fi monitorizare și supraveghere, definirea și stabilirea tehnicilor de 
management și managementul riscurilor cu care se confruntă siturile Natura 2000 (Gantioler 
et al, 2010; Kettunen et al, 2011). Fondurile LIFE sunt deosebit de importante pentru siturile 
unde managementul agricol a fost abandonat, iar planificarea managementului Natura 2000 
nu a progresat suficient pentru a permite solicitarea de fonduri din alte surse (Kettunen et 
al, 2011).  

Principalul scop al LIFE este acela de a oferi exemple de bune practici, deci activitățile 
continue de management care nu au șanse să fie identificate drept „bune practici” pot să nu 
intre sub umbrela fondurilor. În consecință, efectul pozitiv al proiectului se va pierde dacă 
după finalizarea proiectului, managementul corespunzător nu este finanțat din alte surse, în 
special scheme de agromediu (COWI, 2009). Prin urmare, elaborarea schemelor de 
agromediu pentru managementul Natura 2000 este o prioritate în bugetarea programului 
LIFE (Comisia Europeană, 2003). Numeroase proiecte de restaurare Natura 2000 au 
combinat cu succes fondurile LIFE cu dezvoltarea fondurilor de agromediu pentru a asigura 
sprijinul financiar pe termen lung (WWF & IEEP, 2009). 

Fondurile LIFE necesită o co-finanțare de 60%, dar pentru proiecte ce vizează habitatele și 
speciile prioritare din cadrul rețelei Natura 2000 cifra disponibilă este de 75%. Așadar, 
trebuie găsită finanțare din alte surse, iar noul regulament LIFE pune accentul pe 
mobilizarea sinergiilor cu alte politici și fonduri, precum și pe folosirea de instrumente 
financiare inovatoare. Aici pot intra contribuțiile la proiectele integrate cu finanțare mixtă 
care acționează la scară teritorială vastă. Aceste proiecte sunt concepute pentru a aplica 
politicile de mediu și climatice și pentru a integra mai bine obiectivele acestor politici în alte 
tipuri de politici. Va deveni tot mai important să se demonstreze valoarea adăugată a 
proiectelor LIFE: în iunie 2017, Comisia Europeană va efectua o evaluare externă 
independentă a programului LIFE la jumătatea perioadei, iar începând cu anul 2018, 

                                                      
85 Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind 
instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
614/2007 
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alocările naționale vor fi eliminate treptat, proiectele fiind selectate din toată UE pe baza 
meritelor. 

Fondurile structurale: Fondul de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune și Fondul Social 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE) și Fondul 
European de Coeziune reprezintă peste jumătate din bugetul central al UE. Scopul general al 
acestor fonduri este acela de a promova dezvoltarea economică și socială a regiunilor, a 
sectoarelor și a grupurilor sociale defavorizate din UE prin reducerea disparităților regionale 
și sprijinirea dezvoltării structurale și ajustarea economiilor locale (Farmer, 2011). Pentru 
perioada 2014-2020, fondurile sunt orientate către obiectivele Strategiei Europa 2020, către 
cel de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu al Uniunii și către alte strategii și planuri 
ale UE relevante pentru mediu și climă, astfel cum prevăd cele 11 obiective tematice ale 
Regulamentului privind dispozițiile comune (a se vedea secțiunea 5.1.). 

Toate acestea fac necesară demonstrarea beneficiilor mai ample ale investițiilor în 
finanțarea rețelei Natura 2000, făcând legătura între activitățile de conservare a 
biodiversității și beneficiile pentru crearea de locuri de muncă (în special pentru micile 
afaceri), alte beneficii sociale, economia cu emisii reduse de carbon, adaptarea la 
schimbările climatice sau eficiența resurselor (prin servicii ecosistemice și infrastructură 
verde). De exemplu, prioritățile Fondului Social European de a stimula antreprenoriatul, a 
crea întreprinderi și a îmbunătăți capacitatea instituțională și eficiența administrației publice 
sunt relevante pentru terenurile agricole Natura 2000. Există o serie întreagă de dovezi și 
recomandări care demonstrează aceste beneficii ale rețelei Natura 2000 (a se vedea mai jos 
informații suplimentare). 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) permite alocarea de fonduri pentru 
biodiversitate, mai ales cu scopul de a conserva și a proteja mediul înconjurător și de a 
promova eficiența resurselor, inclusiv prin patrimoniu natural, Natura 2000 și infrastructură 
verde86. Fondul Social European (FSE) poate sprijini construirea capacității cu scopul de a 
crea noi oportunități profesionale asociate cu Natura 2000 și micile afaceri. 

Aceste fonduri permit și alocarea de finanțare pentru cooperare transnațională, 
transfrontalieră și interregională, care aduce beneficii siturilor și speciilor din rețeaua Natura 
2000, de exemplu, dezvoltarea de regiuni eco-turistice și protejarea, restaurarea și 
gestionarea bazinelor hidrografice, a zonelor de coastă, a resurselor marine și a zonelor 
umede. Fondurile Structurale Europene pot oferi finanțare semnificativă pentru restaurarea, 
conservarea, gestionarea și monitorizarea ariilor Natura 2000 (Comisia Europeană, 2011) (a 
se vedea caseta 5.8). Aceste fonduri se pot folosi și pentru a sprijini activități legate de eco-
turism, conștientizare și comunicare, formare și educare desfășurate în ariile Natura 2000. 

Merită notat faptul că oportunitățile identificate la nivelul UE (adică oportunități din cadrul 
diferitelor regulamente și articole) sunt doar cu titlu informativ. Prioritățile de finanțare 
pentru fiecare fond structural sunt definite în Programele Operaționale de la nivel național 

                                                      
86 Articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 
2013 privind Fondul European de Dezvoltare Regională și dispozițiile specifice referitoare la investițiile pentru 
creștere și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006. Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene L 347/289-302 
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sau regional și, pentru a asigura disponibilitatea fondurilor, este esențial ca prioritățile de 
finanțare a rețelei Natura 2000 să fie bine identificate în aceste programe. Fiecare Program 
Operațional trebuie să facă referire la Cadrul de acțiuni prioritare al respectivului stat 
membru pentru rețeaua Natura 2000. Există recomandări în ceea ce privește modul în care 
ne putem asigura că prioritățile rețelei Natura 2000 sunt corect integrate în Programele 
Operaționale (a se vedea în continuare). 

În 2007-2020, majoritatea regiunilor și a statelor membre au inclus biodiversitatea ca 
prioritate în Programele lor operaționale, majoritatea dedicând fonduri din cadrul FEDR 
pentru conservarea naturii și rețeaua Natura 2000 (proiectul INTERREG IVC SURF Nature, 
2011). Însă analiza perioadei de finanțare 2007-2013 arată că oportunitățile de finanțare a 
biodiversității stipulate de fondurile structurale nu au fost adoptate întru totul (Kettunen et 
al, 2011). În general, este dificil de cuantificat câți bani s-au cheltuit pe rețeaua Natura 2000 
și care a fost impactul asupra biodiversității (Kettunen et al, 2011). 

Utilizarea fondurilor structurale și regionale ale UE pentru managementul rețelei Natura 
2000 este restricționată de investițiile semnificative necesare pentru aplicarea acestor 
fonduri și de durata lungă de așteptare până la sosirea fondurilor. În general, fondurile sunt 
accesibile doar pentru proiecte de mari dimensiuni. 

 

Caseta 5.8 – Folosirea fondurilor FEDR pentru Natura 2000 și habitate costiere în 2007-2013 

Un exemplu de pionierat în domeniului folosirii fondurilor FEDR pentru managementul rețelei Natura 2000 
a fost proiectul de punere în funcțiune a unui Plan integrat de management pentru estuarul râului Weser, 
cu cele 3 SCI-uri și 3 SPA-uri ale sale și cu orașele din estuar, Bremen și Bremerhaven. În cadrul proiectului 
(2010-2013), s-a elaborat un plan integrat de management cu un nivel ridicat de susținere publică și s-au 
restaurat o serie de habitate și specii din estuar. Fondurile FEDR s-au alocat în cadrul priorității 2 „pentru 
activarea economiei urbane și a calității vieții”, pentru activități de re-naturalizare a malului râului și de 
îmbunătățire a oportunităților recreative și pentru restaurarea și gestionarea bazinului hidrografic. 

Proiectul Natureship (Finlanda, Suedia, Estonia și Letonia), finanțat prin FEDR și Interreg, desfășurat între 
2009 și 2013, a evidențiat o nouă abordare a planificării și a managementului peisajelor rurale tradiționale 
de-a lungul liniei de coastă a Mării Baltice. Scopul proiectului a fost acela de a găsi soluții care să aducă 
beneficii naturii, protecției apei, agricultorilor și antreprenorilor locali, precum și localnicilor, pe baza 
planificării durabile integrate a activităților din zona costieră și cu accent special pe ariile Natura 2000. 

TIDE (Dezvoltarea râurilor afectate de maree) (2010-2013) a fost un proiect FEDR prin programul Interreg IV 
B Marea Nordului pentru estuarele fluviilor Elba (Germania), Humber (Anglia), Scheldt (Belgia și Țările de 
Jos) și Weser (Germania). Scopul proiectului TIDE a fost acela de a crea instrumente pentru a integra 
planificarea în politicile locale, asigurându-se totodată că sunt respectate cerințele rețelei Natura 2000 și ale 
directivei-cadru privind apa, identificând cele mai importante servicii ecosistemice din fiecare estuar, cu 
beneficiile asociate. Proiectul a pus în aplicare o gamă de măsuri de management și restaurare pentru 
habitate estuariene, inclusiv mlaștini de coastă pentru pășunat. 

Sursa: Hjerp et al, 2011, http://www.umwelt.bremen.de/de/detail.php?gsid=bremen179.c.8044.de, 
http://www.tide-project.eu/, http://www.ymparisto.fi/natureship,  

http://www.tide-project.eu/
http://www.ymparisto.fi/natureship
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5.13 Instrumente de piață și instrumente inovatoare 

Această secțiune trece în revistă instrumentele care se pot folosi pentru a încuraja 
finanțarea din surse private a managementului rețelei Natura 2000 și/sau a crește 
viabilitatea economică a managementului Natura 2000. Aceste inițiative beneficiază 
adeseori de fonduri UE în cadrul măsurilor descrise anterior, care ajută la lansarea schemei. 
Există o serie de alte potențiale măsuri prin care fondurile și/sau politicile publice pot 
stimula creșterea finanțării biodiversității din fonduri private, adesea în combinație cu 
fonduri publice, de exemplu de la organizațiile non-profit (de exemplu, ONG-uri, fundații), 
prin donații filantropice ale societăților sau din partea comunităților rurale (Kettunen et al, 
2011). Există, totodată și un potențial cheie pentru micro-finanțarea antreprenorilor și a 
cooperativelor locale pro-biodiversitate, cum ar fi inițiativele directe de marketing. Valoarea 
adăugată oferită de vizitatorii și turiștii din ariile Natura 2000 ar putea fi, la rândul ei, 
folosită mai eficient prin proiecte de dezvoltare locală integrată și de conservare. Un 
element important este faptul că, în general, aceste măsuri ar trebui să se poată dezvolta pe 
fundamentul creat de cadrul de politici elementare și de măsurile centrale de finanțare 
publică pentru managementul terenurilor agricole Natura 2000 descrise în secțiunile 
anterioare, și nu să fie considerate simple alternative. 

Plățile pentru schemele de servicii ecosistemice 

Plățile pentru serviciile ecosistemice sunt aranjamente în care beneficiarii serviciilor 
ecosistemice plătesc furnizorilor acestor servicii o taxă pentru ca ei să le mențină (ten Brink, 
2011). Aceste plăți pot așadar oferi un stimulent pentru conservarea și restaurarea 
biodiversității și a habitatelor, pentru a asigura (sau chiar intensifica) furnizarea serviciilor 
ecosistemice prestate. Serviciile ecosistemice tipice pe care schemele de plăți pentru servicii 
ecosistemice sunt create să le susțină sunt calitatea apei subterane, calitatea apei râurilor 
(limitarea infiltrărilor de elemente nutritive și a eroziunii solului) și sechestrarea carbonului. 
Schemele de plăți pentru servicii ecosistemice pot funcționa între administratorii de terenuri 
sau agricultori și organizații publice (ca de pildă, societățile municipale de apă) sau societăți 
private (cum ar fi fabricile de bere) și pot opera la nivel local, regional sau național sau într-
un bazin fluvial. Diferitele mecanisme de finanțare și plată sunt denumite scheme PSE, 
inclusiv stimulente fiscale, piețe voluntare și măsuri publice ample, cum ar fi schemele de 
agromediu, dar în această secțiune vom face referire doar la sistemele PSE bazate pe plăți 
directe între beneficiari și furnizori. 

Schemele PSE sunt uneori criticate pentru că ar fi subvenții mascate pentru a încuraja 
respectarea standardelor și a legilor existente pe care managerii de terenuri și agricultorii ar 
trebui să le întâmpine cu plăți suplimentare, cum ar fi măsurile de management pentru 
limitarea emisiilor de nitrați. Așadar, printre factorii esențiali pentru succesul schemelor PSE 
în Europa se numără asigurările că: 

• conceptul schemei se bazează pe informații solide despre starea de referință a 
utilizării terenului și a serviciilor ecosistemice, pentru a evita supraestimarea 
amenințării asupra mediului înconjurător; 

• toți factorii interesați participă la schemă; 
• plățile sunt asociate cu monitorizarea regulată și transparentă a indicatorilor care 

măsoară în mod corespunzător îmbunătățirea serviciilor ecosistemice; 
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• schema nu se folosește pentru a plăti practici de management care ar trebui 
realizate în scopul îndeplinirii obligațiilor legale; 

• schema este ajustată ori de câte ori sunt înăsprite regulamentele și normele 
existente; 

• schema nu este subminată de politici și regulamente contradictorii care duc la 
deteriorarea serviciilor ecosistemice. 

Reușita schemelor necesită transparență, seriozitate (de exemplu, în ceea ce privește 
plățile), acceptarea valorilor de gestionare a mediului, încredere și un angajament puternic 
din partea tuturor factorilor interesați cheie. În practică, schemele PSE vor putea stopa 
degradarea sau pierderea serviciilor ecosistemice și a biodiversității doar dacă sunt integrate 
într-un pachet mai vast de instrumente politice care abordează gama completă de servicii 
ecosistemice dintr-o zonă (ten Brink, 2011). 

Schemele de plată pentru servicii ecosistemice, altele decât cele ample cu finanțare publică 
sunt încă destul de rare, dar succesul unora dintre ele arată potențialul pe care acestea îl au 
pentru a sprijini și a îmbunătăți managementul terenurilor agricole Natura 2000. De 
exemplu, Programul de management durabil al bazinului hidrografic (SCaMP)87, dezvoltat de 
o societate britanică în asociere cu RSPB, aplică o schemă de plată pentru servicii 
ecosistemice pentru menținerea pășunatului pe landele de altitudine. Societatea de apă 
beneficiază de o mai bună calitate a apei prin reducerea eroziunii solurilor de turbă ca 
urmare a arderii și supra-pășunatului (pentru detalii suplimentare, a se vedea studiul de caz 
în Anexa E). 

Compensarea emisiilor de carbon și protejarea habitatelor bogate în carbon 

În prezent, în Europa funcționează scheme voluntare și reglementate de comercializare a 
emisiilor de carbon care înseamnă că, dacă este verificat, carbonul stocat ar putea avea 
valoare economică și comercială (Worrall et al, 2009). Aceasta înseamnă că noile surse de 
venit ar putea fi folosite la managementul terenurilor. Statele membre UE trebuie acum să 
își asume răspunderea pentru emisiile/eliminările din exploatarea terenurilor, schimbarea 
destinației terenurilor și silvicultură în bugetele naționale privind carbonul, un posibil 
stimulent pentru a consolida protecția habitatelor bogate în carbon. În același timp, aceste 
habitate sunt puternic afectate atât de schimbarea utilizării terenurilor, cât și de schimbările 
climatice (Holden et al, 2007; Reed et al, 2009).  

Mlaștinile și pajiștile de pe soluri de turbă intacte ar putea beneficia de finanțare prin 
compensarea emisiilor de CO2. Un studiu britanic a modelat beneficiile obținute din 
utilizarea carbonului în cadrul intervențiilor dedicate de management asupra turbăriilor de 
altitudine și a estimat că, date fiind costul actual al restaurării turbăriei și valoarea 
compensațiilor pentru emisiile de carbon, poate 51% din respectivele zone înalte unde s-a 
estimat existența unui beneficiu din utilizarea carbonului ar obține profit din compensarea 
emisiilor de carbon într-un interval de 30 de ani (Worrall et al, 2009). Însă acest procentaj 
depinde foarte mult de prețul carbonului folosit la calcul. 

                                                      
87 http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx 

http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx
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Informații suplimentare 

 Financing Natura 2000 Guidance Handbook 2007-2013 (versiunea 2014-2020 va fi 
disponibilă în curând) la 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm#guid
ancehandbook 

 Informații suplimentare la http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm 
 SURF Nature (2012) Handbook on Financing biodiversity in the context of the 

European Fund for Regional Development (EFRD). http://www.surf-
nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/FINAL_SURF_Handbook_V4_Sept_2
012.pdf 

 Baza de date a Rețelei Europene pentru Dezvoltare rurală cu „bune practici” în ceea 
ce privește programele și măsurile de dezvoltare rurală 
http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/environmental-
services/en/environmental-services_en.cfm 

 Kettunen & ten Brink (eds) (2013) Social and Economic Benefits of Protected Areas: 
An Assessment Guide. Routledge. 

 Addressing biodiversity and habitat preservation through measures applied under 
the Common Agricultural Policy CAP and biodiversity. Raport întocmit pentru 
Comisia Europeană, DG Agricultură și Dezvoltare Rurală. Institutul European pentru 
Politici de Mediu (IEEP), Londra, 2011: 
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversity-
protection/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm%23guidancehandbook
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm%23guidancehandbook
http://www.surf-nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/FINAL_SURF_Handbook_V4_Sept_2012.pdf
http://www.surf-nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/FINAL_SURF_Handbook_V4_Sept_2012.pdf
http://www.surf-nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/FINAL_SURF_Handbook_V4_Sept_2012.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/environmental-services/en/environmental-services_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/environmental-services/en/environmental-services_en.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversity-protection/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversity-protection/index_en.htm
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6. ELABORAREA ȘI APLICAREA MĂSURILOR DE 
SPRIJINIRE A MANAGEMENTULUI 
TERENURILOR AGRICOLE NATURA 2000  

 
Ce cuprinde acest capitol? 
 
Acest capitol este un ghid în procesul de planificare, finanțare și aplicare a sprijinului pentru 
sistemele și comunitățile agricole de care depind speciile și habitatele Natura 2000. Accentul 
se pune pe sursa principală de finanțare din pilonii I și II ai PAC, cu recomandări pentru 
fiecare etapă a procesului. 
 
 

6.1 Planificarea strategică și prioritizarea obiectivelor de conservare și a finanțării 

Recomandări:  

• Asigurați cooperarea între autoritățile responsabile cu natura și cu agricultura, pe de 
o parte, și factorii interesați relevanți în planificarea strategică pentru Natura 2000, 
pe de altă parte. 

• Stabiliți obiective strategice cheie și priorități pentru conservarea habitatelor și a 
speciilor cheie care depinde de terenurile agricole Natura 2000. 

• Folosiți cadrul de acțiuni prioritare ca bază pentru integrarea priorităților de 
finanțare Natura 2000 în FEADR și alte programe de finanțare. 

• Acționați în mod oportun pentru a vă asigura că obiectivele și nevoile de finanțare 
ale rețelei Natura 2000 pentru perioada 2014-2020 din FEADR și alte fonduri UE sunt 
integrate în Acordul de parteneriat depus de statul membru spre aprobare la 
Comisia Europeană. 

 

Asigurați o planificare strategică integrată pentru rețeaua Natura 2000 

Planificarea strategică este importantă pentru stabilirea priorităților de conservare și a 
nevoilor de finanțare pentru terenurile agricole Natura 2000 înainte de începutul perioadei 
de programare 2014-2020. Acest lucru este important deoarece resursele de finanțare sunt 
limitate, conservarea biodiversității trebuie să concureze cu numeroase alte obiective, iar 
prioritățile pentru finanțarea națională și comunitară se stabilesc în etapele timpurii ale 
procesului de programare. Planificarea strategică pentru terenurile agricole Natura 2000 
trebuie să fie un proces de cooperare care să implice autoritățile de mediu și agricole și 
principalii factori interesați. 

În continuare, sunt descriși pașii esențiali pentru planificarea și programarea strategică și 
pentru asigurarea fondurilor . 
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Stabilirea unor obiective clare de conservare pentru terenurile agricole Natura 2000  

Planificarea strategică trebuie să stabilească obiective și priorități clare de conservare la 
nivel național și/sau regional, ținând seama de starea de conservare a habitatelor și a 
speciilor agricole cheie, de importanța lor în țară sau regiune și de alte aspecte relevante. 
Este important să fie sprijinite și sistemele agricole existente, care conservă calitatea 
habitatelor, și nu doar ariile Natura 2000 cu terenuri agricole supuse riscului imediat din 
cauza presiunilor intensificării sau abandonului. Acest lucru se poate realiza ținând seama de 
evaluarea stării de conservare a habitatelor și a speciilor din articolul 17 și de datele privind 
indicatorii de presiune cum sunt cei asociați cu riscul de abandon. 
 
Obiectivele de conservare se pot stabili la nivel regional sau național, fiind apoi transpuși la 
nivelul sitului, de exemplu, în siturile Natura 2000 unde sunt prezente habitatele și speciile 
avute în obiectiv (a se vedea și secțiunea 3.1 privind stabilirea obiectivelor de conservare). 
Abordările de management necesare diferă în funcție de starea agricolă și de conservare, 
variind de la întreținerea sistemelor și a practicilor agricole existente, la restaurarea 
habitatelor și reluarea managementului terenurilor abandonate. 
 
Nu toate siturile necesită un plan de management al sitului (iar abordările în planificarea 
managementului siturilor Natura 2000 variază de la un stat membru la altul), dar este 
întotdeauna necesar să se stabilească măsurile de conservare necesare pentru toate ariile 
speciale de conservare, în conformitate cu art. 6 al. (1) din directiva privind habitatele (a se 
vedea secțiunea 3.2). Este important să se identifice starea habitatelor și a speciilor agricole 
și obiectivele de conservare și să se ofere recomandări cu privire la opțiunile de 
management corespunzătoare. Pentru sprijinirea procesului de elaborare și actualizare a 
planurilor și a proceselor de management a rețelei Natura 2000, este posibilă folosirea 
fondurilor PDR (a se vedea secțiunea 5.8). 

Pentru a menține și dezvolta un habitat suficient de coerent pentru ca o anumită specie să 
își mențină sau să își dezvolte o populație viabilă, măsurile trebuie să țintească zonele 
potrivite și să acopere o suprafață suficient de mare (Whittingham, 2007). Prin urmare, 
pentru a asigura succesul conservării pe termen lung, este posibil să nu fie suficient să țintiți 
doar zonele care dețin în prezent efective dintr-o anumită specie (RSPB & Birdlife 
International, 2011). 

Integrați obiectivele de conservare ce vizează terenurile agricole Natura 2000 în politicile 
și programele strategice relevante și asigurați finanțarea corespunzătoare 

Este esențial să identificați resursele financiare necesare pentru a sprijini managementul 
terenurilor agricole Natura 2000 și a asigura supraviețuirea economică pe termen lung a 
sistemelor agricole de care depinde acestea. Identificarea măsurilor necesare de conservare 
din planurile de management și din alte instrumente este doar prima etapă a procesului. 
Cadrele de acțiuni prioritare ale statelor membre pentru finanțarea rețelei Natura 2000 ar 
trebui să identifice prioritățile strategice, măsurile necesare pentru perioada de programare 
2014-2020 și instrumentele de finanțare ce se pot folosi pentru aplicarea respectivelor 
măsuri (a se vedea secțiunea 3.3). Pentru asigurarea co-finanțării UE pentru 2014-2020, 
trebuie acționat la timp, înainte de elaborarea programelor operaționale relevante. Ciclul de 
programare a Programelor de dezvoltare rurală 2014-2020 este ilustrat în fig. 6.1. Unele țări 



 

 105 

au elaborat deja abordări interesante pentru integrarea nevoilor financiare ale rețelei 
Natura 2000 în programele de cofinanțare relevante ale UE, inclusiv de dezvoltare rurală (a 
se vedea caseta 6.1). 

Figura 6.2. Un ciclu tipic al programării dezvoltării rurale 

 
 

 

Este important ca obiectivele politicii Natura 2000 să fie integrate în strategiile regionale de 
dezvoltare durabilă. Comunitățile situate pe terenurile agricole Natura 2000 pot beneficia și 
ele de pe urma unor inițiative cum ar fi ecoturismul, valoarea adăugată produselor agricole 
obținute de pe terenurile agricole Natura 2000, etichetele de calitate și sprijinul pentru 

Caseta 6.1 Integrarea rețelei Natura 2000 în programele de finanțare UE 

Programul 2007-2013 de management al siturilor Natura 2000 al Sloveniei este un exemplu 
notabil de abordare integrată la nivel național a planificării conservării rețelei Natura 2000. 
Programul a dezvoltat obiective detaliate de conservare, măsuri pentru atingerea respectivelor 
obiective și propuneri de monitorizare și cercetare pentru toate habitatele, speciile și siturile 
Natura 2000 din Slovenia. Acestea s-au realizat în cooperare cu serviciile publice relevante, 
ministere și așa mai departe, cu cunoașterea cadrului legislativ și a registrului privind utilizarea 
terenurilor și pe baza muncii de teren a experților și a cunoștințelor științifice. În același timp, 
măsurile au fost incluse în Planul pentru dezvoltare rurală 2007-2013 și în programul de 
dezvoltare regională al Sloveniei. Programul a analizat nevoile financiare pentru managementul 
rețelei Natura 2000 și a detaliat folosirea fondurilor UE și a fondurilor naționale. 

Sursa: Republica Slovenia Ministerul Mediului și al Amenajării Teritoriului 2007. 
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structurile directe de comercializare. În unele cazuri, schemele bazate pe piață care pun în 
aplicare plățile pentru servicii ecosistemice au arătat potențial în sprijinirea 
managementului conservării. Protecția pe termen lung a biodiversității Natura 2000 poate 
necesita și regenerarea capitalului social și cultural, exploatarea valorilor de mediu, a 
cunoștințelor, aptitudinilor și potențialului inovator existent la nivelul comunităților agricole. 
Aici se pot enumera mijloace de a recunoaște expertiza ecologică a managerilor de terenuri 
prin premii și publicitate și mijloace de a încuraja cooperativele sau asociațiile agricole 
pentru a facilita managementul Natura 2000 și a câștiga beneficii suplimentare. Fig. 6.1 
ilustrează beneficiile extinse ale unei abordări a conservării rețelei Natura 2000 care are la 
bază comunitatea. 

Figura 6.1. Sinergii pozitive și beneficii care se pot câștiga de pe urma conservării 
terenurilor agricole Natura 2000. [Bazat pe (Mantino, 2011)]. 
 

 
 

6.2 Identificarea terenurilor și a sistemelor agricole Natura 2000 și implicarea 
agricultorilor 

Recomandări: 

• Identificați suprafața și locația terenurilor agricole Natura 2000, inclusiv a terenului 
folosit de agricultori fără a fi revendicat și înregistrat în LPIS de către autoritățile 
agricole ca parte din suprafața agricolă utilizată; terenurile agricole recent 
abandonate; și terenurile din afara sitului Natura 2000 care fac parte integrală din 
sistemul agricol care îl menține. 

• Evaluați situația actuală a terenului agricol Natura 2000, viabilitatea economică a 
sistemelor agricole Natura 2000, presiunile cheie și cauzele schimbărilor în 
managementul sau utilizarea terenurilor. 
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• Atrageți agricultorii și comunitățile locale în acest proces de colectare a informațiilor 
și dezvoltați un parteneriat care să îi implice complet în procesul conceperii, 
furnizării și monitorizării măsurilor de sprijin pentru sistemele agricole proprii și 
pentru economia rurală. 

Identificați suprafața și locația terenurilor agricole Natura 2000 

În majoritatea statelor membre, bazele de date agricole existente (cum ar fi IACS și LPIS) 
care înregistrează terenurile și agricultorii eligibili pentru sprijin PAC reprezintă aproape 
sigur o evidență incompletă a terenurilor agricole Natura 2000. Prin urmare, este esențial să 
se lucreze cu experți locali, cu agricultori și cu autoritățile agricole și de mediu pentru a 
identifica suprafața și locația efectivă a terenurilor agricole Natura 2000. Resursele, cum ar fi 
evidențele privind speciile și habitatele și imaginile privind acoperirea terenului pot fi utile, 
dar cunoștințele locale sunt esențiale. 

Terenurile agricole Natura 2000 includ, cel mai probabil, terenurile utilizate de agricultori 
fără a fi înregistrate în prezent de autoritățile agricole ca parte din suprafața agricolă 
utilizată (dintr-o varietate de motive); terenurile recent abandonate; și terenurile din afara 
sitului Natura 2000 care fac parte integrantă din sistemul agricol ce menține terenul Natura 
2000 (de exemplu, fânețele de joasă altitudine sau pășunile ce oferă furaje pentru perioada 
de iarnă animalelor care pasc vara în habitatele Natura 2000). 

Este, de asemenea, important să se identifice terenurile utilizate de agricultori, dar deținute 
de alții, cum ar fi terenurile aflate în proprietate comună și terenurile arabile sau pășunile 
care o parte din an sunt păscute de rumegătoare fără teren propriu. Îîn unele state membre, 
este posibil ca registrele de cadastru privind utilizarea terenurilor să fie depășite sau 
terenurile agricole să fie înregistrate drept pădure. Înregistrarea suprafețelor și a locațiilor 
terenurilor asociate cu rețeaua Natura 2000 este primul pas esențial în asigurarea plăților de 
sprijin, iar informațiile trebuie compilate în format GIS, care este ușor de actualizat și 
compatibil cu sistemul LPIS folosit de autoritățile agricole (a se vedea caseta 6.2). Aspectul 
important referitor la analiza posibilităților de definire a unor norme de eligibilitate pentru a 
include terenul agricol Natura 2000 în cadrul plăților PAC este discutat mai jos, la secțiunea 
6.4. 

Caseta 6.2 – Integrarea habitatelor agricole Natura 2000 în sistemele administrative PAC 

Inventarul național al pajiștilor semi-naturale din Slovacia: Slovacia a cartografiat tipurile de habitat 
de pajiște semi-naturală la nivel național, iar această cartografie este incorporată în sistemul de 
management a parcelelor agricole. Inventarul pajiștilor din Slovacia este așadar nu doar unul dintre 
cele mai bine dezvoltate din Europa, dar și unul dintre cele mai bine integrate în sprijinul pentru 
agromediu, deși necesită o actualizare. Cartografierea se folosește pentru conturarea unui program 
național de măsuri de agromediu care să susțină agricultura extensivă pe pajiști semi-naturale pe tot 
teritoriul țării, cu accent pe acele zone recunoscute ca având o valoare minimă a biodiversității 
(valoare naturală ridicată), inclusiv siturile Natura 2000. Programul definește anumite practici 
agricole pentru tipuri specifice de habitate grupate în șapte categorii conform inventarului (pajiști 
uscate, pajiști mezoice, fânețe alpine, pajiști umede de joasă altitudine, pajiști aluvionare cu Snidion, 
pajiști umede de altitudine, pajiști cu ferigă și Molinia și pajiști alpine înalte). 

Sursa: Seffer et al 2002, studiu de caz privind Slovacia în Anexa E 
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Evaluarea situației actuale a agriculturii Natura 2000 și a viabilității sale economice și 
identificarea cauzelor principale ale schimbării 

Pentru a putea stabili obiective corespunzătoare, a prioritiza acțiuni și a concepe programe 
care vor îmbunătăți starea de conservare a habitatelor și a speciilor agricole cheie, statele 
membre trebuie să își desfășoare propria analiză națională și/sau regională cu privire la 
starea actuală a sistemelor agricole Natura 2000. Această analiză ar trebui să aibă în vedere 
viabilitatea economică a sistemelor agricole extensive și cauzele și presiunile de schimbare 
cu care se confruntă, în prezent și în viitor. Exploatațiile neeconomice sunt cele mai 
vulnerabile la schimbări de circumstanțe, fie ele și mici, care pot duce la transformări majore 
în utilizarea și managementul terenurilor. Analiza trebuie să identifice zone care se 
confruntă cu riscul presiunilor de pe urma intensificării sau abandonului, dar este la fel de 
important să identifice și sistemele agricole existente care conservă specii și habitate, cum 
ar fi zonele agricole cu înaltă valoare naturală (a se vedea secțiunile 2.4 și 2.5). 

Implicați agricultorii și comunitățile locale și dezvoltați un parteneriat în planificarea, 
conceperea și realizarea măsurilor de sprijin 

Managementul integrat al terenurilor agricole din ariile Natura 2000 necesită cooperarea 
activă a autorităților agricole și pentru protecția naturii/mediului înconjurător de la nivel 
național și regional în definirea priorităților strategice și conceperea măsurilor 
corespunzătoare, dar și cooperare locală în conceperea și realizarea acestor măsuri. 
Elaborarea de instrumente și măsuri corespunzătoare trebuie să îi implice pe agricultori și 
pe managerii de terenuri în conceperea și realizarea schemelor. Acest element este esențial 
pentru a vă asigura că mecanismele de sprijin sunt adaptate scopului la nivel local și sunt pe 
deplin acceptate și utilizate de comunitățile locale. Există tot mai multe dovezi că agricultorii 
doresc să aibă un cuvânt de spus în conceperea măsurilor de sprijin și că rezultatul acestei 
implicări este încununat de succes (Poláková et al, 2011). 

Metodele de a-i aduce pe oameni laolaltă sunt adesea trecute cu vederea în instrumentele 
de politici și finanțare, rămânând astfel insuficient recunoscute și finanțate. Ca rezultat, 
unele comunități continuă să aibă prea puțină încredere în rețeaua Natura 2000. Acest lucru 
poate fi depășit doar printr-un dialog și o cooperare mai sistematice la nivel local și prin 
crearea și folosirea organizațiilor sau a parteneriatelor locale care reunesc diversele părți 
pentru a discuta la nivel practic despre integrarea tuturor intereselor (astfel cum se face 
sistematic în Franța prin intermediul acelor comités locale). Acest proces poate fi susținut cu 
fonduri PDR (a se vedea secțiunea 5.9). 

Principiul parteneriatului este deja înrădăcinat în politica de dezvoltare rurală (ca și în alte 
fonduri UE relevante), statele membre și regiunile fiind solicitate să implice organisme 
sociale, economice și de altă natură (inclusiv organizații de mediu) cu relevanță pentru 
sector în toate aspectele pregătirii, aplicării, monitorizării și evaluării programelor de 
dezvoltare rurală. Legislația pentru 2014-2020 solicită ca „partenerii” să fie implicați în 
fiecare etapă a ciclului programului și să fie membri ai comitetului de monitorizare. 

Parteneriatele locale pentru punerea în aplicare a rețelei Natura 2000 în teren pot face 
diferența între o rată de succes relativ scăzută și realizarea veritabilă a unei stări favorabile 
de conservare și a agriculturii viabile din punct de vedere economic. Autoritățile agricole și 
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de conservare a naturii, ONG-urile, agricultorii și alți factori interesați lucrează tot mai mult 
în parteneriat pentru a elabora scheme de management al teritoriului în siturile Natura 
2000, iar sentimentul de responsabilitate colectivă și asumare locală este unul dintre cei mai 
importanți factori de succes pentru managementul sitului (a se vedea caseta 6.3). 

Desemnarea ariilor Natura 2000 a generat adesea temeri și neînțelegeri, dar există câteva 
exemple reușite în care conflictele s-au soluționat în mod fericit printr-un parteneriat la 
scară locală care a combinat cu succes diverse măsuri pentru a crea o situație unde 
agricultura în habitatele Natura 2000 să fie viabilă din punct de vedere social și economic. 

Caseta 6.3 – Adaptarea măsurilor la condițiile locale cu participarea agricultorilor și a 
managerilor de terenuri 

Agricultură pentru conservare în Burren (Irlanda) 

Un exemplu notabil de măsuri agricole puternic adaptate în vederea conservării anumitor habitate 
se regăsește în siturile Natura 2000 din regiunea Burren, unde practica tradițională a pășunatului 
vitelor în perioada iernii a fost mereu apreciată pentru capacitatea sa de a menține diversitatea 
bogată a speciilor și a habitatelor existente în zonă. Burren Farming for Conservation Programme 
(BFCP) (Programul agricultură pentru conservare din Burren) oferă agricultorilor recomandări despre 
cum să maximizeze beneficiile de mediu ale terenurilor lor (printr-o vizită în teren, prin dezvoltarea 
planurilor exploatației și furnizarea celor mai bune recomandări). Așteptarea este ca agricultorii să își 
folosească propriile inițiative pentru a crea pajiști optime bogate în specii și, totodată, să sugereze 
acțiuni și priorități. Activitățile susținute sunt cartografiate și costurile acestora sunt evaluate de un 
consilier specializat din cadrul echipei BFCP (finanțat de Serviciul Național pentru Parcuri și Faună 
Sălbatică). Aranjamentele de compensare inovatoare dezvoltate pentru această schemă sunt 
considerate esențiale în atingerea obiectivelor dorite. Planurile exploatațiilor sunt acum simple și 
clare, acoperind doar 2 pagini: una conține o hartă a exploatației, cu identificarea habitatelor 
importante, a funcțiilor culturale și a acțiunilor propuse, iar cealaltă o listă a acțiunilor, cu costul 
fiecăreia. 
Sursa: Studiu de caz Irlanda, Anexa E și propunerea Irlandei de Program de Dezvoltare Rurală (a se 
vedea 
http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/press/pressreleases/2014/DraftConsultation%20Do
cRDP14%20Jan.pdf) 
 
Managementul pajiștilor în Parcul Național Krkonoše (Cehia)  

Începând cu anul 2010, habitatele de pajiște din Parcul Național și SCI-ul Krkonoše sunt gestionate 
conform priorităților de conservare și practicilor agricole definite în planul de management pe zece 
ani. Parcul a dezvoltat un model pilot de „management ecologic” la nivelul exploatației pentru a 
menține și îmbunătăți starea habitatelor printr-o agricultură viabilă din punct de vedere economic și 
bine adaptată la condițiile locale. Obiectivul este, în același timp, acela de a armoniza măsurile 
pentru protecția diferitelor specii și habitate la nivelul exploatației și de a evita degradarea 
biodiversității din cauza practicilor agricole necorespunzătoare (de exemplu, îndepărtarea tufișurilor 
poate fi dăunătoare pentru anumiți fluturi). Măsurile sunt definite în planurile exploatației și se 
adresează pajiștilor bogate în specii și speciilor de importanță națională și europeană selectate (de 
exemplu, Crex crex). Planul exploatației descrie valorile naturale prezente în exploatație și definește 
dispoziții de management detaliate pentru fiecare parcelă din cadrul exploatației. Acesta enumeră 
măsurile disponibile pe baza schemelor de agromediu existente, precum și măsuri specifice cum ar fi 
cositul târziu mai flexibil, regimuri de pășunat diversificate, sprijinirea cositului parțial (fâșii, mozaic) 
și reducerea numărului de animale per hectar. Planul poate include, în plus, excepții de la normele 
generale, cu permisiunea autorității de conservare a naturii, și dispoziții specifice pentru protecția 
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anumitor specii de insecte (de exemplu, parcelele care nu sunt gestionate în niciun fel), pentru 
protecția păsărilor de pe pajiști (de pildă, cosit dinspre centru) sau de pe terenurile arabile (de 
exemplu, reducerea folosirii îngrășămintelor). Eficiența sistemului de consiliere și comunicarea 
regulată cu agricultorii sunt esențiale pentru intensificarea conștientizării problemelor de mediu. 
Sursa: Studiu de caz Cehia, Anexa E 

 
6.3 Asigurarea eligibilității pentru sprijinul PAC și stabilirea nivelului de referință 

Recomandări:  

Printr-o strânsă cooperare și colaborare dintre autoritățile de mediu și agricole: 

• asigurați-vă că sunt analizate toate posibilitățile, pentru ca terenurile agricole Natura 
2000 identificate să fie clasificate ca făcând parte din „suprafața agricolă” definită de 
noul regulament, inclusiv orice suprafețe agricole păstrate în mod natural într-o 
stare potrivită pentru pășunat sau cultivare; și că aceste terenuri sunt înregistrate în 
sistemele LPIS/IACS, 

• faceți uz de flexibilitatea disponibilă pentru autoritățile de management agricol din 
regulamentele PAC, pentru a vă asigura că agricultorii Natura 2000 care folosesc 
aceste terenuri sunt eligibili pentru sprijin PAC prin pilonii I și II (care ar putea avea 
alte norme de eligibilitate), 

• respectând cadrul legislativ, definiți alte norme de eligibilitate PAC într-un mod 
compatibil cu caracteristicile terenurilor agricole cu înaltă valoare naturală și/sau 
Natura 2000, 

• asigurați-vă că există o distincție clară, limpede înțeleasă de agricultori, între a) 
obligațiile legale impuse agricultorilor de legislația națională sau regională asociată 
cu aplicarea normelor Natura 2000 care ar trebui să reprezinte cerințele legale în 
materie de gestionare ale eco-condiționalității ce ține de directivele privind păsările 
și habitatele; b) alte legi naționale sau regionale; și c) acolo unde este cazul, cerințele 
conform punctelor (ii) și (iii) din art. 4 al. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 
1307/2009. 

Asigurarea eligibilității pentru sprijinul PAC, folosind flexibilitatea disponibilă în 
reglementările PAC 

Este important ca terenul agricol Natura 2000 să fie clasificat ca „suprafață agricolă” nu doar 
pentru eligibilitatea pentru plățile PAC, mai ales în cazul sprijinului pentru venit din cadrul 
pilonului II, ci deoarece indicatorii ce urmează a fi definiți pentru a evalua impactul modului 
în care statele membre folosesc fondurile FEADR se vor măsura, cel mai probabil, pe 
suprafața agricolă. Terenul care nu este recunoscut ca fiind agricol va fi exclus din această 
evaluare a eficienței fondurilor FEADR, făcând mai dificilă justificarea finanțării în 
următoarea perioadă de programare. 

Autoritățile agricole care gestionează fondurile PAC și FEADR la nivel de stat membru sau 
regional au responsabilitatea de a defini și aplica normele privind eligibilitatea terenului și a 
beneficiarilor plăților PAC, de a păstra evidențele și a monitoriza cheltuielile. Este absolut 
esențial să existe o cooperare strânsă și oportună între autoritățile Natura 2000 și 
autoritățile agricole, pentru ca aspectele ce țin de eligibilitate să fie soluționate în mod 
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satisfăcător înainte de finalizarea propunerilor pentru următoarea perioadă de programare 
și depunerea acestora la Comisie spre aprobare. Reglementările PAC au o flexibilitate 
inerentă considerabilă care răspunde nevoilor speciale ale agricultorilor Natura 2000, dar 
autoritățile nu au nicio obligație de a o folosi în acest sens (și adesea există presiuni din 
partea altor sectoare agricole pentru a stabili norme care răspund mai bine sistemelor 
agricole mai mari și mai intensive). 

Se va acorda o atenție specială situației agricultorilor care folosesc terenurile altor 
agricultori în mod neoficial și doar pentru o parte din an; terenurilor agricole cu sisteme de 
proprietate complexe, cum ar fi proprietatea comună; și numeroaselor habitate Natura 
2000 destinate pășunatului care au o proporție semnificativă de arbori și tufărișuri ce 
contribuie la valoarea biodiversității acestora, dar care în trecut au fost excluse de la plată, 
adesea din cauza modului în care statele membre au interpretat normele privind prezența 
arborilor. 

Caseta 6.4 Ajutorul acordat micilor agricultori din rețeaua Natura 2000 să acceseze plățile 
de sprijin PAC 

Servicii de consultanță în Transilvania (România) 

ONG-ul Fundația ADEPT Transilvania din regiunea Târnava Mare a României a creat un Serviciu 
agricol de consultanță care face legătura între conservarea biodiversității, obligațiile de conservare a 
habitatului și speciilor Natura 2000 și sprijinul pentru venit rural, în cooperare cu comunitățile locale 
și Ministerele agriculturii și dezvoltării rurale (MADR) și al Mediului și Pădurilor (MMP) din România. 
Viziunea sa este aceea de a obține conservarea biodiversității la scara peisajului, lucrând cu micii 
agricultori pentru a crea stimulente care să conserve peisajele semi-naturale pe care le-au creat. 
Serviciul i-a ajutat pe micii agricultori să devină eligibili pentru plățile directe PAC. Circa 60% din 
exploatațiile din zonă sunt sub dimensiunea minimă (1 ha total, alcătuit din parcele de minim 0,3 ha) 
necesară pentru a primi plăți directe prin pilonul I PAC în România. Însă ONG-ul a facilitat 
aranjamente prin care agricultorii activi arendează pământ de la vecini și se califică pentru plăți 
conform suprafeței de teren pe care o gestionează. În plus, municipalitățile care dețin terenul comun 
de pășunat și nu se califică pentru plăți au convenit la arende pe termen lung cu asociațiile pentru 
pășunat, astfel încât să poată candida pentru contracte de agromediu. Astfel, suprafețe mari de 
terenuri au intrat în schemele de management finanțate prin PAC și au scăpat de riscul de abandon. 

Sursa: Studiu de caz România în Anexa E 

Stabilirea nivelului de referință pentru plăți 

Nivelul de referință pentru sprijinul pentru venit PAC, măsurile de agromediu și climă și alte 
plăți bazate pe suprafață s-a schimbat pentru perioada de programare 2014-2020, odată cu 
introducerea plăților „pentru înverzire” și revizuirea GAEC și SMR în cadrul eco-
condiționalității (și al standardelor naționale sau regionale corespunzătoare). 

La fel ca în cazul eligibilității pentru plățile PAC, există o oarecare flexibilitate în modul în 
care se pot defini standardele GAEC și „pajiștile permanente”, iar statele membre trebuie să 
țină seama de condițiile locale și de practicile locale încetățenite, ceea ce înseamnă că ar 
trebui să existe o oportunitate de a adopta definiții care să includă în mai mare măsură 
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terenurile HNV și Natura 2000 în plățile pentru sprijin din pilonii I și II. Acest lucru va 
presupune, încă o dată, o cooperare strânsă și bine coordonată între autoritățile agricole și 
de mediu, atât în ceea ce privește definirea pajiștilor permanente, cât și noile standarde de 
eco-condiționalitate. Opțiunile pe care statele membre le au la dispoziție atunci când 
stabilesc plafoanele bugetare pentru diversele scheme și rate de plată per hectar în cadrul 
acelor scheme trebuie, de asemenea, avute în vedere. La stabilirea obligațiilor juridice pe 
care le au agricultorii pentru gestionarea terenurilor Natura 2000, este important să se 
recunoască faptul că acestea fac parte și din scenariul de bază pentru calculul plăților de 
agromediu și climă. Deși agricultorii pot fi compensați pentru cerințele legale, aceste plăți 
Natura 2000 nu pot sprijini un management pozitiv al restaurării în aceeași măsură ca plățile 
de agromediu și climă și nu se pot alinia nevoilor exploatațiilor individuale sau ale 
habitatelor; în plus, nu există nicio dispoziție pentru plata costurilor de tranzacție ale 
agricultorilor. Cerințele juridice conform directivelor privind păsările și habitatele și aceste 
două măsuri PDR ar trebui concepute ca pachet integrat al sprijinului Natura 2000 care 
compensează în mod eficient costurile pe care le suportă agricultorii cu protecția naturii și 
managementul pozitiv. 

6.4 Conceperea și direcționarea unor pachete coerente de sprijin PAC pentru exploatațiile 
Natura 2000 

Recomandări: 

• Atunci când concepeți măsurile de sprijin Natura 2000, adoptați un parteneriat inclusiv 
care să îi implice întru totul pe agricultorii cărora vă adresați și să facă uz de cunoștințele 
lor specializate în ceea ce privește managementul exploatației și al habitatului. 

• Creați pachete de sprijin coerente și integrate pe baza ambilor piloni ai PAC, pentru a 
răspunde nevoilor specifice ale sistemelor agricole Natura 2000 și habitatelor și speciilor 
cheie pe care acestea le gestionează. Acestea trebuie să răspundă nevoilor locale pentru 
a sprijini: 

- continuarea agriculturii, 
- sisteme agricole extensive, 
- consolidarea capacității și valoarea adăugată a produselor agricole, 
- managementul agricol al habitatelor și speciilor Natura 2000. 

• Analizați posibilitățile de a vă asigura că micii agricultori pot accesa ușor sprijinul potrivit 
din ambii piloni ai PAC. 

• Faceți uz de noile opțiuni tematice ale sub-programelor PDR pentru exploatațiile agricole 
montane și micile exploatații, astfel încât să concepeți opțiuni Natura 2000 specifice, cu 
rate de sprijin mai ridicate. 

• Asigurați-vă că ratele de plată pentru zonele ce se confruntă cu constrângeri naturale, 
Natura 2000 și măsurile de agromediu și climă reflectă costul integral al 
managementului, mai ales acolo unde venitul la care se renunță este mic sau inexistent 
și folosiți opțiunea pentru a adăuga la aceste calcule costurile de tranzacții, acolo unde 
sunt disponibile. 

• Folosiți fondurile disponibile în mod eficient, prin conceperea și direcționarea unui 
sprijin care să se apropie cât mai mult de cerințele exploatației și ale habitatului, la scara 
spațială corespunzătoare. 
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• Folosiți la maxim oportunitățile de a recurge la abordări de grup sau de cooperare, mai 
ales acolo unde există mai multe exploatații mici și pentru a încuraja execuția ‚de jos în 
sus’ prin Leader. 
 

Conceperea unor pachete de sprijin coerente și integrate 

Odată ce s-au identificat țintele, obiectivele și nevoile de conservare la scara relevantă, 
pentru a atinge respectivele obiective va fi nevoie de dezvoltarea și selecția instrumentelor 
și a măsurilor de management corespunzătoare. Claritatea în ceea ce privește obiectivele 
este critică pentru a concepe politici care să răspundă problemelor și totodată să asigure 
coerența dintre diferitele măsuri, mai ales în relație cu criteriile de eligibilitate și cerințele de 
management. 

Sistemele agricole Natura 2000 și habitatele și speciile cheie care depind de ele necesită 
pachete de sprijin coerente și integrate din ambii piloni ai PAC. Pilonul I pune la dispoziție 
plăți de sprijin pentru venit de mai multe tipuri, iar noua structură a FEADR ușurează mult 
conceperea unor pachete coerente de sprijin PDR pentru perioada de programare 2014-
2020 (spre deosebire de programele de dezvoltare rurală anterioare, unde sprijinul pentru 
obiective economice, ecologice și sociale se putea combina doar folosind Leader). 

În prezent, numeroase sisteme agricole Natura 2000 sunt „ruda săracă” a sistemului PAC, cu 
acces incomplet la surse fragmentate de sprijin și niveluri reduse de plată. Sistemele agricole 
extensive care oferă habitate Natura 2000 trebuie să fie viabile din punct de vedere 
economic și social, iar acest lucru se poate întâmpla dacă exploatațiile primesc o sumă de 
referință pentru plăți PAC de sprijin pentru venit în vederea consolidării capacității care să 
fie adecvată și fiabilă, precum și plăți care să răspundă nevoilor specifice de management 
ale anumitor habitate și specii. Procesul de elaborare trebuie să abordeze nevoile acestor 
exploatații într-o manieră holistică pentru a consolida un pachet coerent cu patru tipuri de 
sprijin asociate: 

• pentru a asigura continuarea activităților agricole pe terenurile Natura 2000, 

• pentru a sprijini sistemele agricole extensive asociate cu speciile și habitatele cheie, 

• pentru a consolida capacitatea și a adăuga valoare produselor agricole, pentru a 
îmbunătăți durabilitatea economică, 

• pentru a sprijini managementul specific al conservării habitatelor și speciilor Natura 
2000. 

Structura logică a acestei ierarhii de sprijin coerent presupune, în primul rând, asigurarea 
sistemului agricol și a viabilității sale economice, apoi oferirea de stimulente pentru 
managementul foarte detaliat al habitatului și speciilor. Tipurile de potențiale măsuri care 
răspund acestor nevoi sunt ilustrate în Tabelul 6.1 de mai jos și fiecare tip de sprijin este 
descris în Capitolul 5. Lista de măsuri este lungă și alegerea lor depinde de obiectivele 
strategice, de caracteristicile sistemelor agricole Natura 2000, de amenințările cu care se 
confruntă și de oportunitățile disponibile în cadrul economiei rurale. 

În conceperea măsurilor de sprijin pentru rețeaua Natura 2000 este importantă adoptarea 
unui parteneriat inclusiv. Schemele de succes trebuie să combine o planificare strategică de 
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sus în jos, cu dezvoltarea de jos în sus a măsurilor corespunzătoare de management practic. 
Totodată, este importantă integrarea cunoștințelor locale în conceperea măsurilor de 
conservare, cu implicarea totală a agricultorilor cărora li se adresează și utilizarea modului în 
care ei înțeleg managementul exploatațiilor agricole și ale habitatelor. 

Este deosebit de important să se țină seama de posibilitățile pe care le au la dispoziție 
statele membre pentru a se asigura că micii agricultori pot accesa plăți din ambii piloni ai 
PAC. Problema eligibilității s-a discutat mai sus, însă unii agricultori pot fi total nefamiliarizați 
cu sistemul administrativ. Este foarte important ca sprijinul să le fie oferit dintr-o sursă de 
încredere într-o formă care să fie ușor de accesat, de exemplu, consultanță unu-la-unu într-
un birou local. 

Noile opțiuni tematice propuse ale sub-programelor PDR pentru statele membre includ 
concentrarea atenției pe exploatațiile montane și mici, cu programe integrate de sprijin și 
rate de plată mai ridicate. În cadrul acestor sub-programe pentru Natura 2000 și alte 
sisteme agricole HNV există o oportunitate de a dezvolta măsuri specifice care ar putea fi 
evidențiată în Acordul de parteneriat cu Comisia Europeană și dezvoltată complet în PDR. 

Tabelul 6.1. Măsuri de sprijin PAC pentru sistemele agricole și de management Natura 
2000 (măsurile marcate cu caractere aldine sunt obligatorii pentru statele membre) 

Obiectiv  Pilonul I Pilonul II 

Asigurarea continuității 
agriculturii 

- Schema de plată de bază, 
schema de plată unică pe 
suprafață 

- Plata pentru înverzire 
- Plăți pentru zone ce se 

confruntă cu constrângeri 
naturale 

- Sprijin cuplat facultativ  
- Sau, ca alternativă la toate 

plățile directe din cadrul 
pilonului I, schema pentru micii 
agricultori 

 

- Plată compensatorie pentru 
zonele ce se confruntă cu 
constrângeri naturale 

Sprijinirea sistemului agricol 
extensiv  

- Plată pentru zonele ce se 
confruntă cu constrângeri 
naturale 

- Plăți cuplate  

- Plată compensatorie pentru 
zonele ce se confruntă cu 
constrângeri naturale 

- Agricultura ecologică 

Construirea capacității și valoare 
adăugată  

- Schema pentru tinerii 
agricultori 

- Servicii de consiliere 
- Transfer de cunoștințe și 

informații 
- Investiții în active fizice 
- Dezvoltarea exploatației agricole 

și a afacerii 
- Înființarea de grupuri de 

producători 
- Scheme de calitate pentru 

produsele agricole 
- Servicii de bază (întocmirea 
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planurilor de management 
Natura 2000/HNV) 

Managementul specific al 
conservării habitatelor și speciilor 
din rețeaua Natura 2000 

 - Măsuri de agromediu și climă 
- Investiții neproductive 
- Plăți Natura 2000 
- Plăți pentru bunăstarea 

animalelor 
- Prevenirea incendiilor de pădure 

și restaurarea potențialului 
agricol 

 

Calculul plăților pentru zonele ce se confruntă cu constrângeri naturale și plățile pentru 
agromediu și climă 

Stabilirea unor rate de plată este esențială pentru reușita absorbției plăților de mediu 
pentru managementul terenurilor în PDR-uri, deoarece agricultorii nu se vor înregistra în 
cadrul schemelor în cazul în care consideră că ratele de plată sunt prea mici. Sistemul de 
plată trebuie să fie transparent și verificabil, pentru a câștiga încrederea agricultorilor, a 
organizațiilor de conservare a naturii și a publicului în general. 

Formula pentru calculul plăților (venitul abandonat + costurile suportate + costurile de 
tranzacție ale beneficiarului88) și datele folosite ar trebui să corespundă costului practicilor 
agricole normale actuale și al lucrărilor de conservare din zona unde se pune în aplicare 
schema. Acest lucru înseamnă că plățile pentru același tip de măsură pot varia considerabil 
de la un loc la altul, în funcție de circumstanțe. Este foarte important să existe asigurarea că 
ratele de plată pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale, ariile Natura 2000 
și măsurile de agromediu și climă reflectă costul integral al managementului, mai ales acolo 
unde venitul la care se renunță este mic sau inexistent. Costurile de tranzacție trebuie 
adăugate la aceste calcule, deoarece ele pot pune presiune considerabilă pe timpul 
agricultorilor în schemele puternic direcționate cum sunt cele din ariile Natura 2000 și 
pentru agricultorii care nu beneficiază de sprijin administrativ. Statele membre trebuie să 
respecte ratele maxime de plată stipulate în regulament dacă nu pot justifica rate mai 
ridicate, astfel cum se poate întâmpla ocazional în cazul unor arii Natura 2000, mai ales dacă 
acestea sunt supuse riscului de abandon. 

Stabilirea țintelor și scara 

Este important ca fondurile disponibile să fie folosite eficient, prin conceperea și 
direcționarea sprijinului cât mai aproape de cerințele exploatației și ale habitatului și la scara 
spațială corespunzătoare. 

Măsurile orizontale pot fi utile în anumite situații pentru anumite tipuri de habitat sau specii 
unde se pot aplica câteva cerințe simple la nivelul întregului peisaj agricol dintr-o regiune 
sau țară, cum este cazul conservării pajiștilor din Slovacia ori a pajiștilor baltice din Estonia 
(a se vedea caseta 6.5 și studiile de caz din Anexa E). 

                                                      
88 Aceasta este o sumă suplimentară de până la 20 sau 30 de procente, în funcție de schemă. 
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Caseta 6.5. Abordări strategice dedicate conservării la scară largă a anumitor habitate 

Cooperarea dintre ministerele mediului și agriculturii pentru habitatele agricole cheie din 
Estonia 

În 2001, Ministerul Mediului din Estonia a lansat o schemă națională de restaurare și management a 
pajiștilor baltice de coastă. Primul pas a fost restaurarea acestor pajiști astfel încât să poată fi din 
nou pășunate și cosite cu regularitate. Lucrările de restaurare au fost realizate în principal de 
proprietarii locali de terenuri și de agricultorii locali care au semnat contracte de management cu 
Ministerul Mediului. Apoi, Ministerul Agriculturii a elaborat o schemă dedicată de agromediu pentru 
habitatele semi-naturale în cadrul Programului estonian de dezvoltare rurală (2007-2013). Numeroși 
agricultori care începuseră cu schema Ministerului mediului s-au alăturat apoi schemei PDR. Schema 
de agromediu a acoperit o zonă mult mai mare și totodată alte tipuri de habitate semi-naturale, cum 
ar fi pajiștile umede, pajiștile împădurite, pășunile împădurite, habitatele alvare, pajiștile inundate și 
mlaștinile, desișurile de ienupăr, landele și pajiștile de pe soluri minerale – toate fiind habitate cu 
înaltă valoare naturală, protejate prin directiva privind habitatele. 
Schema este administrată de Ministerul Agriculturii în strânsă cooperare cu Centrul de stat pentru 
conservarea naturii care evaluează și aprobă fiecare cerere de agromediu. Strânsa cooperare dintre 
cele două ministere este un element major de succes. Circa jumătate din pajiștile de coastă din 
Estonia au fost incluse până în prezent în schema de agromediu. 

Sursa: Studii de caz Estonia în Anexa E  
 

În numeroase situații, anumite zone pot avea nevoie de abordări locale mai specifice, cum 
ar fi măsuri puternic adaptate și clar direcționate care se potrivesc cel mai bine nevoilor 
specifice de management ale unei anumite specii sau ale unui anumit habitat dintr-o locație 
oarecare. Cel mai probabil, identificarea clară a țintelor este foarte importantă pentru 
numeroase habitate și specii Natura 2000, deoarece acestea nu sunt întotdeauna acoperite 
în mod eficient de măsurile ample (de exemplu, naționale) de agromediu care se adresează, 
în primul rând, menținerii unui habitat în termeni generali. De exemplu, în cazul schemelor 
pentru pajiști semi-naturale din Slovacia s-a descoperit că măsurile orizontale nu sunt foarte 
eficiente, deoarece diferitele specii și habitate au adesea nevoi de conservare diferite, care 
pot varia la nivel local. Așadar, obiectivul este acela de a îmbunătăți eficiența schemei 
dezvoltând măsuri mai specifice care se adresează domeniilor prioritare (de exemplu, 
siturile Natura 2000) cu dispoziții de management stabilite (și monitorizate) la nivel de 
teren, acolo unde este necesar. Prin urmare, pentru atingerea acestui obiectiv este necesar 
ca măsurile să fie gândite de jos în sus, printr-un dialog coordonat la nivel local cu 
agricultorii (caseta 6.6). 

Pentru direcționarea măsurilor de agromediu sunt necesare date ecologice fiabile, 
actualizate și extensive (de exemplu, inventare, hărți ale habitatelor și atlase speciale) și, 
prin urmare, trebuie efectuate studii și întocmite evidențe și hărți. Aceste acțiuni pot fi 
costisitoare și pot necesita investiții considerabile pentru a spori capacitatea organizațiilor 
de conservarea naturii. Însă aceste acțiuni au potențialul de a fi eficiente din punctul de 
vedere al costurilor dacă reduc suprafața pe care trebuie aplicate măsurile pentru a atinge 
obiectivul de conservare dorit. 
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Caseta 6.6 Scară mare sau locală?  

Găsirea echilibrului între cerințe de management pentru diferitele specii și habitate dintr-un sit 
Natura 2000 poate fi foarte dificilă, însă managementul agricol tradițional în zonele unde 
supraviețuiesc habitatele și speciile poate oferi soluții bine adaptate la nevoile locale. De pildă, 
pajiștile inundabile din Slovacia găzduiesc mai multe specii de fluturi incluse în directiva privind 
habitatele, cum ar fi Maculinea teleius, M. nausithous și Lycaena dispar, care sunt strâns legate de 
pajiștile aluvionare exploatate tradițional. Aceste specii au fost adaptate la cositul tradițional tip 
mozaic, deoarece situl nu era niciodată cosit tot deodată. Managementul acestor structuri mozaic 
este important și pentru cristeiul de câmp (Crex crex), mai ales în anii cu perioade mai scurte de 
inundații. La polul opus, alte specii de păsări de importanță europeană, cum ar fi sfrânciocul roșiatic 
(Lanius collurio) sau barza neagră (Ciconia nigra), pot beneficia de pe urma cositului la scară mare, 
deoarece pajiștile proaspăt cosite sunt surse de hrană foarte atractive. 
Sursa: RSPB și BirdLife International, 2011). 
 

Abordările de tip grup și cooperativă 

Pentru a fi eficiente, numeroase scheme de management al teritoriului necesită o absorbție 
semnificativă la scara mai amplă a peisajului și acțiuni comune ale diferiților administratori 
ai terenurilor (agricultori, proprietari ai pădurilor, autorități publice care administrează 
terenurile publice). Prin urmare, la conceperea planurilor de dezvoltare rurală, autoritățile 
de management ar trebui să colaboreze cu o gamă variată de factori interesați, inclusiv 
comunitățile agricole și silvice, și să profite la maxim de oportunitățile oferite de regulament 
pentru a facilita și sprijini absorbția la nivel de peisaj. Uneori, se poate dovedi mai eficientă 
practica de a încuraja și ajuta agricultorii să se constituie în cooperative sau asociații pentru 
a semna acorduri de agromediu în loc de a semna acorduri cu fiecare în parte. 

Aplicarea măsurilor PDR prin intermediul grupurilor sau al cooperativelor poate fi utilă mai 
ales pentru Natura 2000, în special atunci când sunt implicați mai mulți mici agricultori. De 
exemplu, în România, Fundația ADEPT lucrează cu micii agricultori din situl Natura 2000 
Târnava Mare pentru a-i include în schemele de sprijin și a contribui la perfecționarea 
schemei, astfel încât accesibilitatea micilor agricultori să fie asigurată (a se vedea caseta 6.4 
și studiul de caz din România, în Anexa E). Rolul facilitatorilor sau al unui organism de 
coordonare este important mai ales în cazul acordurilor de grup și poate fi sprijin în cadrul 
PDR. 

Implicarea altor grupuri decât cele ale agricultorilor și abordarea „de jos în sus” în 
executarea schemelor locale pot fi, de asemenea, susținute prin Leader. Cooperativele 
olandeze pentru protecția mediului ilustrează bine acest model (Franks și Mc Gloin, 2007), 
ca și Asociațiile germane pentru îngrijirea terenurilor (a se vedea caseta 6.6). Aceste asociații 
tip cooperativă fac legătura între grupurile de conservare a naturii, agricultorii locali și 
comunitățile locale dintr-o regiune și pot adesea contribui la colaborarea dintre grupuri cu 
interese opuse în scopul de a proteja siturile Natura 2000. Baza proiectelor de succes o 
reprezintă strânsa cooperare dintre agricultori, comunitățile locale, grupurile de conservare 
a naturii și autoritățile guvernamentale. 

Caseta 6.6. Parteneriate de cooperare cu agricultorii și comunitățile locale 
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Asociațiile pentru îngrijirea terenurilor din Germania lucrează la punerea în practică a măsurilor 
agricole corespunzătoare în siturile Natura 2000 în cooperare cu agricultorii și comunitățile locale. 
Aceste asociații neguvernamentale regionale fac legătura între grupurile de conservare a naturii, 
agricultorii locali și comunitățile locale. Există 155 de asociații pentru îngrijirea terenurilor care 
lucrează la nivel de district împreună cu 20.000 de agricultori, peste 3.000 de autorități locale și 
1.000 de ONG-uri. Aceste grupuri care au adeseori interese opuse colaborează pentru punerea în 
aplicare a unor practici integrate și durabile de gestionare a terenurilor în numeroase situri Natura 
2000. De exemplu, în regiunea cu pajiști uscate Natura 2000 Altmühltal din Bavaria, Germania, 
asociațiile pentru îngrijirea terenurilor au jucat un rol crucial în sprijinirea crescătorilor de oi care 
coordonează pășunatul extensiv al celor circa 25.000 de oi și produc carne de miel certificată din 
Valea Altmühl. Coordonarea dintre agricultori este necesară și pentru ca măsurile de management, 
cum ar fi cositul, să nu se realizeze sincronizat în toate ariile, pentru a asigura o eterogenitate a 
habitatului de care să beneficieze toate speciile. 

Coordonatorii locali responsabili cu îngrijirea terenurilor dezvoltă proiecte pentru tipuri specifice de 
peisaje, inclusiv măsuri științifice, calcule financiare și scheme corespunzătoare de agromediu. Ei 
depun cereri pentru fondurile disponibile și supraveghează punerea în practică a activităților, 
realizată cel mai adesea de către agricultori, monitorizând totodată rezultatele proiectelor. Baza unui 
proiect de succes o reprezintă cooperarea strânsă dintre agricultori, comunități locale, grupuri de 
conservare a naturii și autorități guvernamentale. Managementul rețelei Natura 2000 se bazează pe 
combinația dintre aceste trei principale elemente de finanțare: 1) plăți directe, 2) programe de 
agromediu, 3) programe de management al terenurilor finanțate prin măsura de patrimoniu natural 
din cadrul FEADR. 

Surse: www.altmuehltaler-lamm.de și www.lpv.de 

 

6.5 Asigurarea resurselor financiare, tehnice, administrative și de consiliere pentru 
punerea în aplicare 

Recomandări: 

• Asigurați-vă că există suficiente resurse financiare și de altă natură pentru sprijinul 
pe termen lung, inclusiv consilieri instruiți și personal în cadrul agenției de plăți care 
să aibă expertiza tehnică necesară pentru managementul terenurilor Natura 2000. 

• Consultanța și informațiile trebuie oferite de surse de încredere pentru agricultor. 

Asigurați-vă că există suficiente resurse financiare și de altă natură pentru sprijinul pe 
termen lung 

Finanțarea în cadrul programelor de dezvoltare rurală trebuie să se realizeze pe termen 
lung, dacă acest lucru este posibil, deoarece golurile de finanțare erodează încrederea 
agricultorilor și a proprietarilor de terenuri și îi descurajează de la a adopta măsuri pe 
termen lung (cum ar fi restaurarea habitatelor). Dacă nu sunt disponibile fonduri pe termen 
lung, agricultorii tind să se concentreze pe măsurile care sunt ușor de inversat, ceea ce duce 
în unele cazuri la pierderea permanentă a beneficiilor care s-ar fi putut acumula în timp pe 
durata unei scheme. Acest lucru reduce beneficiile pe termen lung ale cheltuielilor publice. 

http://www.altmuehltaler-lamm.de/
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Este esențial să se asigure finanțare nu doar pentru plățile către agricultori, ci și pentru 
acoperirea tuturor costurilor instituționale de punere în aplicare și asistență. O parte din 
aceste costuri sunt cofinanțate din FEADR, de pildă serviciile de consiliere, formarea și 
dobândirea de abilități (inclusiv formarea consilierilor și a formatorilor), întocmirea 
planurilor de management pentru rețeaua Natura 2000 și HNV, facilitarea grupărilor și 
Leader. În multe cazuri, aceste servicii sunt furnizate autorităților de contractanți, inclusiv 
ONG-uri și organizații de agricultori (a se vedea capitolul 5 pentru detalii). 

Când se alocă resursele pentru asigurarea sprijinului Natura 2000, este important să se 
recunoască povara proporțional mai mare a costurilor tranzacțiilor instituționale când este 
implicat un număr mare de mici agricultori și când atât agricultorii, cât și personalul 
executant sunt la prima experiență. Va fi necesară formare specializată în managementul și 
sistemele agricole Natura 2000 atât pentru personalul executant, cât și îndeosebi pentru 
personalul agenției de plăți care răspunde de conformitate, care va decide dacă agricultorii 
îndeplinesc cerințele de ecocondiționalitate și deci dacă li se pot plăți contractele de 
agromediu. 

Trebuie puse la dispoziție fonduri pentru monitorizarea impactului activităților de 
management la nivelul exploatației. 

Furnizarea de consiliere și informare integrate 

Consilierea și informarea trebuie realizate de surse în care agricultorul să aibă încredere (în 
caz contrar, cel mai probabil vor fi ignorate) și trebuie să combine întotdeauna 
recomandările privind conservarea cu recomandări privind integrarea acestuia în sistemul 
agricol (a se vedea caseta 6.7). Consilierii joacă un rol esențial și ca legătură între cercetători 
și agricultori, identificând nevoile agricultorilor, colectând experiențele practice și aplicând 
la situațiile locale cunoștințe din cercetare. Este necesar să existe certitudinea că persoanele 
care oferă consiliere au capacitatea și expertiza tehnică necesară, mai ales în cazul 
terenurilor agricole Natura 2000. Serviciile de consiliere pot fi asigurate și de organizații 
locale, cum sunt ONG-urile și asociațiile agricultorilor. Disponibilitatea sprijinului PAC pentru 
servicii de consiliere și informare este descrisă la secțiunea 5.6. Totodată, este important să 
se facă uz de oportunitățile de finanțare a formărilor profesionale și formărilor de abilități, 
atelierelor și instruirilor, a activităților demonstrative și a vizitelor la exploatație și a 
schimburilor de scurtă durată la nivelul managementului exploatațiilor. Vizitele la 
exploatație și schimburile între agricultori joacă un rol deosebit de important în a-i încuraja 
pe aceștia să se alăture schemelor de agromediu, a le crește motivația și a încuraja 
creativitatea și inovarea la nivelul practicilor de management pentru conservare (a se vedea 
în Anexa E studiile de caz din Irlanda, Germania, Cehia, România, Austria și Țările de Jos, 
printre altele, unde s-au creat sisteme eficiente de consiliere și s-a asigurat o comunicare 
regulată cu agricultorii). 

Caseta 6.7 Integrarea dimensiunilor agricole și de conservare în consilierea oferită 
agricultorilor 

Programul „Partnerbetrieb Naturschutz” din Rheinland-Pfalz, Germania 

Inițiativa „Partnerbetrieb Naturschutz” oferă agricultorilor recomandări agricole și de conservare 
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integrate pentru planificarea agricolă pe baza dialogului. Echipele de consilieri includ specialiști 
agronomi și de mediu. Agricultorul împreună cu echipa de consiliere desfășoară un dialog și 
realizează o analiză a situației la nivelul întregii exploatații și al peisajului înconjurător. Se întocmește 
un plan de conservare pentru întreaga exploatație, inclusiv o analiză a potențialului de conservare al 
exploatației și a obiectivelor de conservare specifice exploatației, folosind hărți și fotografii aeriene și 
denumiri ale terenului, cu accent special pe habitatele și speciile Natura 2000 și pe obiectivele de 
conservare conform directivei-cadru privind apa. Agricultorul și echipa de consiliere elaborează apoi 
un plan de conservare a exploatației, asupra căruia se pun de acord. Echipa oferă în continuare 
servicii individuale de consiliere, evaluare și feedback. Rezultatele se măsoară în comun și sunt 
evaluate anual de agricultor și de echipă. Agricultorii caută răspunsuri specifice exploatației lor, de 
pildă ce efect va avea pășunatul extensiv asupra producției sale de lapte? Care este scopul unei 
anumite măsuri de management? Care este impactul dacă nu fac ceva? Ce resurse, habitate sau 
specii pot conserva eu, în cadrul exploatației mele? Oferirea unor răspunsuri convingătoare este 
esențială pentru construirea încrederii în măsurile de conservare propuse. 

Sursa: Studiu de caz din Germania, Anexa E 

6.6  Monitorizare, evaluare și revizuire 

Recomandări:  

• Monitorizați adoptarea și acoperirea măsurilor în relație cu fiecare habitat și specie 
Natura 2000 relevantă, comparați cu țintele și revizuiți conceptul și realizarea 
schemei, dacă nu se ating țintele. 

• Asigurați-vă că sistemele de colectare a datelor sunt integrate în procesele de 
executare a schemelor de la bun început. 

• Asigurați o capacitate suficientă pentru monitorizarea și evaluarea rezultatelor. 

• Specificați rezultatele sau „etapele” dorite și definiți proceduri corespunzătoare de 
monitorizare și indicatori care pot fi ușor aplicați și înțeleși de agricultori. 

• Implicați agricultorii în monitorizare și comunicați-le rezultatele și principalele 
concluzii ale respectivelor evaluări. 

Asigurarea eficienței monitorizării și a evaluării 

Monitorizarea și evaluarea eficientă sunt critice pentru a putea evalua eficiența și 
eficacitatea măsurilor în atingerea obiectivelor și pentru a permite adaptarea și ajutarea în 
timp a schemelor și practicilor de management .  

Monitorizarea și evaluarea trebuie realizate la niveluri diferite. Monitorizarea regulată 
trebuie să facă parte integrală din fiecare program de sprijin Natura 2000. Monitorizarea 
trebuie să permită evaluarea adoptării și a acoperirii măsurilor, a eventualelor dificultăți și 
constrângeri în punerea în aplicare și a impactului acestora asupra obiectivelor de 
conservare urmărite. Totodată, este important ca rezultatele monitorizării științifice și ale 
cercetărilor să fie integrate în îmbunătățirile aduse recomandărilor de management (a se 
vedea Caseta 6.9 și secțiunea 4.3). 
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Este important ca schemele de monitorizare concepute să se poată aplica și la nivelul 
exploatației agricole, folosind indicatori adecvați care să poată fi ușor verificați. Implicarea 
agricultorilor în monitorizarea regulată a rezultatelor obținute prin punerea în aplicare a 
măsurilor necesare s-a dovedit a fi o metodă foarte eficientă de îmbunătățire a participării 
acestora. Totodată, este foarte importantă comunicarea cu publicul larg pentru a crea o 
imagine pozitivă a speciilor și habitatelor țintă și a da recunoaștere celor care fac eforturi să 
le protejeze. 

Statele membre trebuie să integreze rezultatele rapoartelor de monitorizare regulată a 
rețelei Natura 2000 în mecanismele de finanțare, reorientând ca atare instrumentele de 
politici existente. Acest lucru necesită, în special, integrarea rezultatelor monitorizării rețelei 
Natura 2000 în măsurile politicii agricole cu impact direct asupra speciilor și habitatelor 
agricole cheie din rețeaua Natura 2000. Pentru a aplica în mod eficient un program integrat 
de măsuri combinate, este esențială dezvoltarea unui sistem comun de date și informații 
care să reunească datele agricole, botanice, zoologice și referitoare la utilizatorii terenurilor 
pentru ariile Natura 2000. 

Monitorizarea planurilor de dezvoltare rurală se va realiza prin indicatori ce urmează a fi 
definiți într-un nou cadru comun de monitorizare și evaluare (definit ulterior în 2014 în 
actele de punere în aplicare). Aceștia trebuie să se aplice în toate statele membre și să 
includă indicatori de context comuni pentru ariile Natura 2000, starea de conservare a 
habitatelor agricole și agricultura HNV. Statele membre pot, totodată, introduce indicatori 
suplimentari relevanți pentru situația lor națională/regională. Pe lângă aceste cerințe 
oficiale de evaluare, procesele „rapide” de revizuire internă inițiate de autoritățile de 
management în primii doi ani ai unei scheme pot fi un mod foarte eficient de a identifica și a 
rezolva probleme înainte ca acestea să poată afecta punerea în practică a unei măsuri, 
eficiența sa ecologică sau atitudinile agricultorilor. 

La nivel național sau regional, principalul scop al activităților de monitorizare și evaluare 
este acela de a oferi feedback managerilor schemelor și decidenților politici cu privire la cât 
de bine funcționează o schemă Natura 2000 și dacă aceasta își atinge sau nu obiectivele. 
Este, practic, o parte dintr-un „proces de învățare activă” care permite autorității de 
management să revizuiască și să revadă schemele și măsurile existente și să îmbunătățească 
conceptul viitoarelor scheme și măsuri. 

Acolo unde se introduc pentru prima dată scheme de management Natura 2000, testele 
pilot și evaluările efectuate la scară mică pot îmbunătăți eficiența, acceptarea și reușita 
acestora. 

Caseta 6.8. Agricultorii și cercetătorii colaborează pentru a optimiza conservarea speciilor 

În Țările de Jos, s-a pus în aplicare un management care să avantajeze efectivele de hârciogi, cu 
colaborarea eficientă a agricultorilor și cercetătorilor. Rezultatele studiilor și reglementările flexibile 
de management au permis un management adaptabil. În timpul proiectului, recomandările de 
management au fost modificate semnificativ ca urmare a cunoștințelor aprofundate dobândite în 
urma studiului de monitorizare a hârciogilor efectuat de Universitatea Alterra, Wageningen & 
Radboud din Nijmegen. Această flexibilitate a managementului a fost posibilă deoarece proiectul a 
fost un experiment oficial în cadrul reglementărilor UE ce a permis părților implicate să schimbe 
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reglementările și dispozițiile de management. De exemplu, în contractele anuale s-a convenit asupra 
unei fâșii de supraviețuire de 20 m, iar în fiecare an cercetătorii se puteau adresa agricultorilor ce 
dețineau locația optimă pentru efectivele de hârciogi. 

De asemenea, consilierea directă și continuă și sprijinul individual acordat agricultorilor au contribuit 
semnificativ la reușita proiectului. Pe parcursul proiectului, cercetătorii i-au informat și i-au ajutat pe 
agricultori cu aspecte privind managementul culturilor și cu alte aspecte legate de hârciogi, 
răspunzând la întrebări cum ar fi „Se poate strânge recolta?” sau „Am găsit o vizuină, ce trebuie să 
fac?”. Un coordonator pentru hârciogi se ocupă de monitorizare, verifică apelurile pentru noi 
acorduri de management și verifică conformitatea cu măsurile de gestionare a culturilor. 

Sursa: Studiu de caz din Țările de Jos, Anexa E. 
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LISTA ACRONIMELOR 
ACRONIM DENUMIRE COMPLETĂ 
BPS Schemă de plată de bază 
PAC Politica agricolă comună 
CLC CORINE Land Cover 
CMEF Cadrul Comun de Monitorizare și Evaluare 
FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
EAGF Fondul European de Garantare Agricolă 
FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională 
FSE Fondul Social European 
Fonduri ESI  Fonduri structurale și de investiții europene 
FCS Stare de conservare favorabilă 
GAEC Bune condiții agricole și de mediu 
HNV agricultură cu înaltă valoare naturală 
IACS Sistem integrat de administrare și control 
GAL Grup de acțiune locală (în cadrul Leader) 
LIFE Instrument financiar al UE pentru mediu 
LPIS Sistemul de identificare a parcelelor agricole 
LULUCF Exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură 
ONG Organizație neguvernamentală 
DOP Produs cu denumire de origine protejată  
PDR Programul de dezvoltare rurală 
ASC Arie specială de conservare 
SPUS Schema de plată unică pe suprafață 
SIC Sit de importanță comunitară 
SEA Evaluare strategică de mediu 
IMM întreprinderi mici și mijlocii 
SMR Cerință legală în materie de gestionare 
SPA Arie de protecție specială 
SPU Schemă de plată unică 
SAU Suprafață agricolă utilizată 
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