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Gaze cu efect de seră

Grupuri Operaționale

Intergovernmental Panel on Climate Change - Grupul Interguvernamental privind 
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Programul Național de Dezvoltare Rurală 

Uniunea Europeană 

PREZENTARE

Fenomenele meteorologice extreme, cum ar fi 
seceta, inundațiile sau valurile de căldură nu mai  
reprezintă o excepție în România și, mai mult 
decât atât, devin frecvente în toate statele membre 
ale Uniunii Europene (UE). 

Schimbările climatice reprezintă o actualitate, 
iar unele modificări observate nu au precedent, 
pe o scară de timp de la zeci de ani la milenii.  
În ultimul secol, s-a observat o creștere a 
temperaturilor medii anuale, o modificare a 
tiparelor precipitațiilor, topirea ghețarilor și 
creșterea nivelului mediu global al mărilor. 

Potrivit specialiștilor, aceste schimbări vor 
continua, condițiile meteorologice extreme 
care conduc la fenomene de tipul inundațiilor 
și  secetei vor deveni tot mai frecvente, iar 
intensitatea acestora va spori. Impactul 
schimbărilor climatice asupra naturii, a 
economiei și a sănătății noastre variază în 
Europa, în funcție de regiune și teritoriu, 
precum și de sectorul economic afectat. 

Agricultura este unul dintre cele mai expuse 
sectoare la aceste schimbări pentru că este 
dependentă de condițiile meteorologice. 
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INTRODUCERE

Variabilitatea climatică de la an la an este una 
dintre principalele cauze ale randamentelor 
variabile ale culturilor și unul dintre riscurile 
inerente ale agriculturii.  Pe de altă parte, având în 
vedere că fermele, terenurile agricole și pădurile 
ocupă aproximativ 90% din suprafața UE, efectele 
schimbărilor climatice asupra agriculturii ne 
afectează pe toți. 

Factorii socio-economici, concurența, inovația, 
dezvoltarea tehnologică și deciziile politice vor 
determina impactul pe care îl vor avea schimbările 
agro-climatice asupra sectorului agricol european. 
Schimbările climatice determină și o presiune 
adițională asupra ecosistemelor, ducând la 
deplasarea spre nord și spre zonele aflate la 
altitudine mai ridicată a multor specii de plante 
și animale. 

Pentru a face față provocărilor actuale și 
viitoare, Politica Agricolă Comună (PAC)  conține 
o serie de măsuri care au în vedere atenuarea 
consecințelor negative ale schimbărilor climatice 
asupra agriculturii în UE. În plus, PAC joacă un 
rol important în facilitarea adaptării la condițiile 
în schimbare, ajutând agricultorii să-și adapteze 
producția la situația climatică variabilă și să 
furnizeze servicii ecosistemice mai ample, care 
presupun gestionarea corectă a terenurilor 
agricole și silvice.

La nivel național, prin măsurile propuse, noul 
Program Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 
va contribui la adaptarea exploatațiilor agricole 
și silvice la schimbările climatice. Gestionarea 
durabilă a resurselor naturale și combaterea 
schimbărilor climatice sunt acțiuni esențiale 
pentru abordarea obiectivelor transversale ale 
PNDR 2014-2020, legate de protecția mediului, 

atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea 
la acestea. PNDR 2014-2020 își propune cu 
prioritate să mențină înalta valoare naturală și 
starea bună a resurselor naturale prin promovarea 
utilizării acestora într-un mod durabil și, de 
asemenea, să contribuie la atingerea obiectivului 
național de menținere a unui nivel redus de emisii 
de gaze cu efect de seră (GES) în sectorul agricol și 
adaptarea la efectele schimbărilor climatice. 

Având în vedere amenințările cu care se 
confruntă mediul natural din România, în cadrul 
PNDR 2014-2020 sunt propuse măsuri care 
vizează atenuarea sau evitarea riscurilor asociate 
schimbărilor climatice, manifestate prin apariția 
tot mai frecventă a fenomenelor climatice extreme 
(secetă, inundații etc.), precum și poluarea din 
surse agricole.

 Astfel, prin crearea unor fonduri mutuale,  
PNDR 2014-2020 va sprijini fermierii pentru 
acoperirea pierderilor suferite ca urmare a 
fenomenelor climatice nefavorabile, a unor boli ale 
animalelor sau ale plantelor sau a unui incident de 
mediu. De asemenea, în următoarea perioadă de 
programare, se vor sprijini activitățile de cercetare-
inovare în agricultură. Noua abordare vizează 
apropierea cercetării de fermieri și de sectorul 
agricol. Particularitatea acestui concept este dată 
de o abordare ce trece dincolo de un model liniar 
de inovare, bazându-se pe modelul interactiv 
de inovare prin formarea de parteneriate, ce 
reunesc fermieri, consultanți, cercetători, mediul 
de afaceri și alți actori interesați, organizați în 
Grupuri Operaționale (GO). Pe de altă parte, 
toate măsurile propuse în noul PNDR contribuie 
la atenuarea efectelor schimbărilor climatice și la 
adaptarea activităților agricole, forestiere și non-
agricole la aceste schimbări. 
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Agricultura, schimbările climatice 
și mediul înconjurător 

Schimbările climatice sunt recunoscute în pre-
zent ca una dintre cele mai serioase provocări de 
mediu, sociale și economice la nivel global. Ca ur-
mare a activităților umane, concentrațiile ridicate 
de GES din atmosferă intensifică „efectul de seră” 
natural, determinând astfel creșterea tempera-
turii Pământului. La nivel global, concentrațiile 
de GES, în special de dioxid de carbon (CO2), au 
crescut cu 70% față de anul 1970. 

Încălzirea globală implică, în prezent, două 
probleme majore pentru omenire: pe de o parte, 
necesitatea reducerii drastice a emisiilor de gaze 
cu efect de seră în vederea stabilizării nivelului 
concentrației acestor gaze în atmosferă - împie-
dicând astfel influența antropică asupra siste-
mului climatic și dând ecosistemelor naturale 
posibilitatea de a se adapta în mod natural - iar,  
pe de altă parte, necesitatea adaptării la efectele 
schimbărilor climatice, având în vedere că aceste 
efecte sunt deja vizibile și inevitabile din cauza  
inerției sistemului climatic, indiferent de rezul-
tatul acțiunilor de reducere a emisiilor.

În pofida tuturor eforturilor globale de reducere 
a emisiilor de gaze cu efect de seră, temperatura 
medie globală va continua să crească în perioada 
următoare, fiind necesare măsuri cât mai urgente 
de adaptare la efectele schimbărilor climatice.

 În Europa, în ultimul secol, temperatura a cres-
cut cu aproape 1°C. Această creștere înregistrată 
în ultimii 50 de ani a fost mai rapidă decât me-

dia pe glob. Creșterea temperaturii a avut un im-
pact semnificativ asupra multor sisteme fizice și 
biologice (apă, habitate, sănătate), care devin tot 
mai fragile. Schimbările în regimul climatic din 
România se încadrează în contextul european, 
ținând seama de condițiile regionale: creșterea 
temperaturii va fi mai pronunțată în timpul verii, 
în timp ce, în nord-vestul Europei, creșterea cea 
mai pronunțată se așteaptă în timpul iernii. 

După estimările prezentate în cel de-al patru-
lea Raport Global de Evaluare a Schimbărilor 
Climatice (AR4), elaborat de către IPCC (Inter-
governmental Panel on Climate Change - Grupul 
Interguvernamental privind Schimbările Clima-
tice), în România, față de perioada 1980-1990, se 
așteaptă o creștere a temperaturii medii anuale 
similare întregii Europe, existând diferențe mici 
între rezultatele modelelor în ceea ce privește 
primele decenii ale secolului XXI și mai mari în 
ceea ce privește sfârșitul secolului: 

• între 0,5°C și 1,5°C pentru perioada 2020-
2029;

• între 2,0°C și 5,0°C pentru 2090-2099, 
în funcție de scenariu (de exemplu, între 
2,0°C și 2,5°C în cazul scenariului care 
prevede cea mai scăzută creștere a tempe-
raturii medii globale și între 4,0°C și 5,0°C 
în cazul scenariului cu cea mai pronunțată 
creștere a temperaturii).

Condițiile climatice au devenit variabile. Întru-
cât reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

într-un orizont de timp apropiat, nu implică o ate-
nuare a fenomenului de încălzire globală, adap-
tarea la efectele schimbărilor climatice trebuie să 

reprezinte un element important la nivel local, re-
gional și național. Este nevoie de noi instrumente 
pentru a face față acestor provocări.

Sursa: Cel de-al patrulea Raport Global de Evaluare a Schimbărilor Climatice (AR4) elaborat de către IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change - Grupul Interguvernamental privind Schimbările Climatice), disponibil la: www.ipcc.ch 
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DE VORBĂ CU 
SPECIALIŞTII

Răspunsul la provocările climatice: 
dezvoltare rurală durabilă

În secolul XXI, agricultura se va confrunta 
cu provocări semnificative, în mare parte din 
cauza necesității de creștere a aprovizionării cu 
alimente la nivel global, în condițiile declinului 
disponibilității de terenuri productive și resurse 
de apă dulce, cât și ale amenințărilor generate 
de schimbările climatice. Cu toate acestea, 
schimbările climatice vor oferi și oportunități de 
dezvoltare și vor promova sisteme de alimentare 
și mijloace de subzistență cu o capacitate 
mai mare de a răspunde riscurilor de mediu, 
economice și sociale.

Pentru a face față provocărilor climatice este 
nevoie de aplicarea cunoștințelor interdisciplinare 

existente, precum și de dezvoltarea unei noi game 
de inovații tehnice și instituționale.

La nivel european și național, au fost 
elaborate politici, strategii și instrumente care 
să răspundă provocărilor datorate schimbărilor 
climatice și au fost stabilite o serie de măsuri de 
atenuare și de adaptare la schimbările climatice 
actuale cu care se confruntă agricultura.

Adaptarea la schimbările climatice (ASC) 
trebuie să fie în deplină concordanță cu 
activitățile din sectorul agricol, să promoveze și 
să protejeze securitatea alimentară și să sprijine 
dezvoltarea durabilă a mediului rural.
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Dr. Ing. Nicu Băjan - Zona rurală și 
provocările schimbărilor climatice 

Este dovedit științific faptul că, din cauza 
activităților umane, concentrațiile ridicate 
de gaze cu efect de seră (GES) din atmosferă 
intensifică „efectul de seră” natural, determinând 
astfel creșterea temperaturii Pământului. 

În consecință, schimbările climatice sunt 
recunoscute în prezent ca una dintre cele 
mai serioase provocări de mediu, sociale și 
economice cu care se confruntă lumea.

Provocările legate de procesul de încălzire 
globală, pentru zona rurală din România, 
trebuie abordate în contextul particularităților 
acestui spațiu.

Zona rurală din România acoperă o suprafață 
de peste 87% din teritoriul țării, din care peste 
56% este teren agricol, iar populația aferentă 
este de circa  46% din totalul populației. O altă 
caracteristică de care trebuie să se țină seama 
este aceea că ocupația de bază a populației din 
această zonă este agricultura. 

Am subliniat aceste particularități pentru a 
scoate în evidență impactul încălzirii globale 
asupra acestei arii întinse, cu efecte ce se 
răsfrâng și asupra populației din  zona la care 
ne referim.

Pornind de la activitatea de bază dezvoltată 
în aceste zone, voi face câteva considerații 
privind modalitatea de abordare a celei dintâi 

dintre cele două mari provocări de combatere a 
fenomenului de încălzire globală, provocări ce 
ar putea fi enunțate astfel:
• necesitatea reducerii emisiilor proprii de 

GES în atmosferă;
• adaptarea agriculturii la noile condiții 

climatice.

Deși la o scară mai redusă decât alte sectoare 
economice, agricultura emite totuși GES în 
atmosferă, fără să fie însă un emițător de dioxid 
de carbon (CO2), cel mai răspândit gaz cu efect 
de seră. Mai mult, terenurile agricole, care 
ocupă peste jumătate din teritoriul României, 
rețin cantități considerabile de carbon, ceea ce 
ajută la reducerea CO2 din atmosferă.

Emisiile de GES din agricultură au înregistrat 
în România o scădere de 6,4% în 2011 față de 
2007 și de 48,4% față de anul de referință 1990, 
constatându-se un nivel scăzut, comparativ cu 
celelalte state membre (locul 24 la nivelul UE-
27 în ceea ce privește emisiile GES pe hectar de 
suprafață agricolă utilă - SAU). 

Scăderea substanțială a emisiilor de GES 
în sectorul agricol, față de anul 1990, nu 
este însă efectul unor măsuri de reducere a 
acestora, fiind determinată, în cea mai mare 
parte, de diminuarea efectivelor de animale, 
scăderea suprafețelor cultivate cu orez și 
scăderea nivelului de producție la hectar pentru 
principalele culturi de câmp. 

Reducerea emisiilor proprii de GES

Agricultura reprezintă o importantă sursă de 
emisie a două gaze cu efect de seră cu un potențial 
ridicat de încălzire globală: protoxidul de azot 
(N2O) – cu potențial de 310 ori mai mare decât al 
CO2 și metanul (CH4) – cu potențial de 21 de ori 
mai mare decât al CO2. 

Protoxidul de azot este eliberat în atmosferă de 
către terenurile agricole, în principal din cauza 
transformării microbiene a îngrășămintelor din 
soluri, ce conțin azot. Emisiile de N2O reprezintă 
peste jumătate din totalul emisiilor din agricultură. 
Emisiile de CH4 se datorează în mare parte 
îngrășămintelor provenite din procesele de digestie 
ale animalelor rumegătoare, dar sunt produse și în 
urma depozitării și împrăștierii deșeurilor organice 
solide.

Două cauze sunt determinante în producerea 
emisiilor de N2O și CH4: tendința de expansiune 
a exploatării intensive a terenurilor agricole, 
responsabilă de cea mai mare parte a emisiilor de 
N2O, și managementul deșeurilor solide organice 
rezultate atât din sectorul vegetal, cât și din cel 
zootehnic, care generează emisiile de CH4.

Ca argument pentru prima cauză subliniem 
faptul că, în perioada 1999 – 2012, cantitatea de 
îngrășăminte minerale (NPK) aplicată la hectar 
a crescut cu peste 40%, iar cea de îngrășământ 
natural la hectar a scăzut cu 20%, concomitent cu 
diminuarea cu circa 11% a suprafeței pe care acestea 
din urma au fost aplicate.

Cea de-a doua cauză este susținută de faptul 
că, în lipsa unor facilități fie de recuperare a 

gazului metan din deșeurile solide organice, fie de 
compostare a acestora, depozitarea și împrăștierea 
lor inadecvată provoacă emisii de CH4 greu de 
estimat. Contracararea, în mare parte, a efectelor 
celor două cauze se poate realiza prin următoarele 
măsuri: echilibrarea balanței nutritive a terenurilor 
agricole prin stabilirea unui raport adecvat de 
îngrășăminte minerale și naturale aplicate și 
dezvoltarea de facilități pentru conversia deșeurilor 
organice solide în biogaz (digestia anaerobă a 
acestora) sau, cel puțin, pentru compostarea 
acestora (degradarea aerobă).

Trebuie cunoscute următoarele date: prin 
degradarea bacteriană a unei tone de azotat de 
amoniu (NH4NO3), aplicat în exces, se poate 
emite o cantitate de N2O echivalentă cu 170 de 
tone de CO2, iar o tonă (s.u.) de deșeuri organice 
solide poate produce până la 300 m³ de biogaz 
care, în lipsa instalațiilor și echipamentelor 
corespunzătoare, este emis în atmosferă. Este, 
de asemenea, important faptul că și prin simpla 
compostare a deșeurilor organice solide se reduce 
de până la opt ori potențialul de încălzire globală.

Ca răspuns la schimbările climatice anticipate, la 
nivel național și local, au fost elaborate și aprobate 
o serie de strategii și programe ce conțin planuri de 
acțiune cuprinzătoare pentru reducerea emisiilor 
de GES și de adaptare pentru toate sectoarele de 
activitate.

Scopul acestui material sumar nu a fost de a 
inventaria sau de a comenta măsurile din aceste 
documente, ci acela de a sublinia câteva cauze 
importante ale emisiilor de GES din sectorul agricol 
și de a scoate în evidență o serie de modalități 
practice de acțiune pentru eliminarea acestora.
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Benone Mehedin  - Schimbările 
climatice și dezvoltarea rurală 

Nu există un consens cu privire la cauzele 
schimbărilor climatice: se susține că trecem 
prin cicluri naturale ale vieții pe Terra, în vreme 
ce majoritatea oamenilor de știință consideră 
că dioxidul de carbon, a cărui prezență în 
atmosferă este legată de activitatea umană, este 
principalul responsabil pentru efectul de seră. 
Așadar, pe bună dreptate, schimbarea climei –  
tratată în Convenția Cadru a Națiunilor Unite 
asupra Schimbărilor Climatice din 1992 –  este 
atribuită direct sau indirect activității umane 
care alterează compoziția atmosferei la nivel 
global și care se adaugă variabilității naturale 
a climei, observată în cursul unor perioade 
comparabile. 

Aceste schimbări modifică circuitul apei în 
natură și influențează cantitățile de precipitații 
în sensul că în unele părți va ploua mai mult, în 
vreme ce în alte locuri va fi secetă, iar în altele 
uragane, furtuni sau tornade.  

Comunitatea științifică internațională a 
conchis că, în mare parte, schimbările climatice 
sunt influențate de gazele cu efect de seră, 
dioxidul de carbon având ponderea cea mai 
mare. Acesta rezultă din carbonul legat organic 
în plante și animale, în urma descompunerilor 
sau a arderilor din procesele chimice în general. 
Există carbon legat în diverse forme și în sol.

Între efectele schimbărilor enumerăm: 
deșertificarea, topirea calotelor glaciare, 

creșterea nivelului mării, schimbări ale 
perioadelor de înmulțire pentru anumite insecte 
și animale. 

Chiar dacă, pentru noi, topirea calotelor 
glaciare sau creșterea nivelului mării sau 
deșertificarea par a fi fenomene care se produc 
în zone îndepărtate şi nu ne pot afecta prea 
mult, există totuși efecte ale acestora care ne 
influențează, cum ar fi seceta sau ploile excesive. 
În anii 2011, 2012 și 2013 a fost secetă, animalele 
au suferit de sete și producția de fân a fost slabă,  
iar în 2014, deși a fost un an ploios, producția 
de fân nu a fost mai bună, adeverind ce se spune 
din bătrâni: „Când e iarbă, nu e fân”.

 
Mai mult, ca oricare alt sector de activitate, 

producția de hrană depinde de climă, iar 
alimentele sunt produse în cea mai mare parte 
în mediul rural. Așadar, dezvoltarea rurală este 
influențată de schimbările climatice. 

Creșterea temperaturii globale cu 1-2° C, 
consecință a schimbărilor climatice,  poate duce 
la aridizarea zonelor sudice și de câmpie, dar mai 
ales a zonelor colinare, cu efecte devastatoare 
asupra vegetației. Variația temperaturilor medii 
a dus la scurtarea perioadelor de vegetație 
pentru diferite culturi, cum ar fi: grâul de 
toamnă, porumbul sau speciile pomicole. 

Nu doar speciile cultivate sunt afectate de 
aceste schimbări climatice, ci întreaga natură. 

„Pe termen lung se preconizează o migrație a 
arealului pădurilor la nivel altitudinal (pădurea 
va migra de la zona de câmpie spre a ocupa 
suprafețe noi în golul alpin)” [Cristian-Remus 
Papp, „Schimbările climatice și pădurile”].

Schimbările perioadelor de reproducere ale 
unor dăunători care în mod normal sunt ținuți sub 
control pot schimba habitatele, nemaiexistând 
sincronizarea care asigură echilibrul natural.

Din studiile Institutului de Cercetări pentru 
Pedologie și Agrochimie reiese faptul că 
aproximativ 400 000 ha din suprafața agricolă 
a țării noastre sunt afectate de fenomenul 
deșertificării. Jumătate din această suprafață se 
află în sudul țării.

Toate aceste schimbări și multe altele pot avea 
repercusiuni asupra spațiului rural și asupra 
economiei din mediul rural: pot determina 
scăderi ale productivității, calamitarea unor 
culturi, costuri mai ridicate cu producția sau 
chiar migrații ale populației. Schimbările 
acestea pot afecta toți factorii de interes 
implicați în lanțul alimentar, iar în cele din 
urmă și consumatorul final. 

În concluzie, cu toții suntem afectați deoarece 
omenirea depinde de agricultură, iar aceasta se 
practică în mediul rural.

Ținând cont de faptul că agricultura intensivă 
produce 15% din gazele cu efect de seră, avem un 
argument în plus să pledăm pentru agricultura 
cu impact scăzut asupra mediului. Aceasta 
poate fi o soluție la nivel local, dar cu consecinţe 
asupra schimbărilor climatice la nivel global. 

Fundația ADEPT Transilvania – 
dezvoltare rurală și protecția mediului 

Fundația ADEPT Transilvania și-a început 
activitatea în anul 2004, la Saschiz. Principalul 
scop al activității Fundației este de a colabora cu 
fermierii, comunitățile locale, universități, alte 
ONG-uri și instituții guvernamentale la toate 
nivelurile pentru a rezolva o serie de probleme 
care amenință existența peisajului deosebit din 
centrul Transilvaniei și a comunităților de mici 
fermieri care trăiesc aici și care au participat la 
crearea și menținerea acestui peisaj. 

Fundația ADEPT Transilvania a luat ființă 
ca urmare a experienței fondatorilor și a 
dorinței lor de a oferi ceva mai mult decât un 
sprijin temporar spațiului rural din sud-estul 
Transilvaniei – în zona satelor săsești, care au 
o istorie, cultură, arhitectură, organizare de 
aproape o mie de ani și sunt binecuvântate cu 
un peisaj de excepție și o biodiversitate extrem 
de bogată. 

Fondatorii au venit cu o idee: „ce-ar fi 
dacă, identificând surse de venit suplimentar, 
localnicii ar avea un trai prosper și nu ar 
schimba drastic activitățile gospodăriei? 
Iar prin păstrarea metodelor tradiționale 
de management al terenului s-ar conserva 
biodiversitatea?” și au acționat în direcția 
aceasta.

ADEPT Transilvania a fost una dintre 
organizațiile locale care a participat activ la 
procesul de desemnare a două dintre cele mai 
importante situri Natura 2000 din România, și 
anume RO SPA 0099 Podișul Hârtibaciului și 
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ADAPTAREA LA 
NOILE POLITICI 

RO SCI 0227 Sighișoara – Târnava Mare. După 
ce zona a fost recunoscută ca fiind de importanță 
europeană, Fundația ADEPT Transilvania s-a 
implicat prin activități concrete în elaborarea 
Planului de Management, coordonat de Fondul 
Mondial Pentru Natură – WWF, având ca 
parteneri ARPM Sibiu, Ecotur Sibiu și MET.

În timp, proiectul integrat al Fundației a 
fost vizitat de personalități importante ale 
Europei sau chiar din lumea largă, printre care 
fostul comisar pentru Agricultură și Dezvoltare 
Rurală, Dacian Cioloș, şi Prințul de Walles. 

Prințul Charles este îndrăgostit de peisajul 
acesta, cunoaște activitățile și găsește extrem 
de utilă drumeția pe potecile zonei, însoțit de 
vestitul biolog John Akeroyd.

Ca recunoaștere a activităților Fundației de 
promovare a Politicii Agricole Comune în zonă, 
ADEPT a fost premiată doi ani consecutiv – locul 
I pentru comunicare, în competiția organizată 
de Directoratul General pentru Agricultură al 
Comisiei Europene, şi din nou locul I la premiile 
Natura 2000 Awards 2014 pentru beneficii 
socio-economice într-un sit Natura 2000.

Foto Fundația ADEPT Trasilvania: locul I la premiile Natura 2000 Awards 2014 
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Politici agricole și de mediu

La nivelul statelor membre ale UE, PAC 
reprezintă una dintre politicile comune funda-
mentale, fiind decisă și pusă în aplicare de către 
guvernele statelor membre. 

Agricultura este activitatea economică 
principală a zonelor rurale din UE, iar diversifi-
carea economiei rurale este șansa agricultorilor 
de a menține comunitățile locale și de a com-
bate depopularea, provocată de slaba ocupare a 
forței de muncă și gradul ridicat de șomaj. În 
urma reformării PAC, pentru perioada 2014–
2020 s-a decis utilizarea mai eficientă a resur-
selor naturale pentru combaterea schimbărilor 
climatice și conservarea biodiversității, fiind 
prevăzută alocarea a 30% din plățile directe și 
a 30% din fondurile pentru dezvoltare rurală 
pentru forme durabile de producție. PAC oferă 
sprijin financiar pentru agricultorii afectați de 
schimbările climatice, astfel încât aceștia să fie 
capabili să-și adapteze metodele și sistemele 
agricole în funcție de efectele schimbărilor cli-
matice. În acest sens, UE promovează și susține 
agricultura durabilă din punct de vedere al me-
diului, care utilizează cu prudență  resursele na-
turale.

Datorită rolului esențial pe care îl au agricul-
torii la nivelul UE, atât în producția hranei, cât 
și în gestionarea zonelor rurale, PAC intervine 
în susținerea acestora tocmai prin facilitarea 
adoptării tehnicilor agricole durabile din punct 
de vedere al mediului, prin micșorarea cantității 

de îngrășăminte chimice sau pesticide sau prin 
limitarea densității de populare. În aceeași 
măsură, PAC oferă asistență financiară agricul-
torilor nu numai pentru misiunea acestora de a 
vitaliza și unifica zonele rurale, ci și pentru că 
aceștia creează noi locuri de muncă, protejează 
patrimoniul cultural și contribuie la dezvoltarea 
sustenabilă a acestor zone.

Dacă PAC reprezintă o politică agricolă la 
nivel comunitar, PNDR 2014–2020 reprezintă 
un program la nivel național, adoptat de Comi-
sia Europeană (CE) și pus în aplicare de către 
guvernele statelor membre, în cazul României 
instituția titulară fiind Ministerul Agricultu-
rii și Dezvoltării Rurale (MADR) prin Direcția 
Generală de Dezvoltare Rurală – Autoritatea 
de Management pentru Programul Național 
de Dezvoltare Rurală (DGDR - AM-PNDR). În 
domeniul politicilor agricole și de mediu, PAC 
încurajează transferul de cunoștințe și inova-
rea în agricultură, silvicultură și în zonele rura-
le, susținând acțiunile de formare profesională 
pe parcursul întregii vieți, în domeniul agricol, 
agro-alimentar și al protecției mediului, prin 
acțiuni și campanii de informare, prin sprijin 
pentru înființarea și funcționarea GO, pentru 
dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse, prac-
tici, procese și tehnologii în sectoare precum cel 
agricol, alimentar sau forestier.

La nivelul strategiilor de mediu și schimbărilor 
climatice, PNDR are un rol fundamental în refa-

cerea, conservarea și consolidarea ecosisteme-
lor care sunt legate de agricultură și silvicultură, 
prin plăți acordate fermierilor care, voluntar, se 
angajează în desfășurarea unor operațiuni ce 
constau în angajamente în materie de agro-me-
diu și climă. Astfel, PNDR 2014–2020 acordă 
fermierilor plăți prin intermediul pachetelor 
de agro-mediu și climă, pentru terenuri agrico-
le cu înaltă valoare naturală, practici agricole 
tradiționale, pajiști importante pentru păsări, 
culturi verzi, pentru adaptarea la efectele 
schimbărilor climatice, pajiști importante pen-
tru fluturi sau terenuri arabile importante. 

Printre instrumentele și măsurile PNDR 
2014-2020 se numără investițiile în dezvolta-
rea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității 
pădurilor prin sprijin pentru împădurirea și 
crearea de suprafețe împădurite și investiții în 
exploatații agricole pentru dotarea cu tehno-
logii noi și eficiente de reducere a poluării, în 
instalații pentru producerea și utilizarea ener-
giei din surse regenerabile, în introducerea de 
tehnologii noi și eficiente de reducere a poluării. 
Tot la capitolul investiții, acest program are în 
vedere și investiții pentru microîntreprinderi 
și întreprinderi mici nou înființate și existente 
pentru activități non–agricole în mediul rural.

Un obiectiv important al PNDR 2014–2020 
îl constituie modificarea consumului social de 
energie și, în special, de combustibili, cu impact 
considerabil asupra cantității de emisii de dioxid 
de carbon. Programele de implementare vizează 
reducerea consumului de energie prin moder-
nizarea instalațiilor electrice sau prin izolarea 
clădirilor, prin producția de bioenergie pentru 
utilizarea în cadrul exploatațiilor, prin alimen-

tarea cu energie a instalațiilor/infrastructurii 
de distribuție din resurse regenerabile, folosind 
biomasa și alte surse de energie regenerabilă, 
precum energia solară, eoliană, geotermală. 

La nivelul politicilor de mediu, PNDR 2014–
2020 prevede și achiziționarea de mașini și utila-
je pentru reducerea eroziunii solului, de instalații 
pentru tratarea apelor uzate în zona de prelucra-
re și comercializare, managementul apei, care 
presupune reciclarea, colectarea și tratarea apei. 
Prin introducerea de noi tehnologii eficiente de 
reducere a poluării se urmărește modificarea 
cantității sau a tipurilor de deșeuri produse sau 
de poluanți emiși în apă, în sol sau în aer.

Printre beneficiile pe care le aduce acest pro-
gram implementat la nivel național se numără 
și promovarea practicilor agricole tradiționale, 
care se bazează pe conservarea resurselor natu-
rale ale solului și a biodiversității.

Cu alte cuvinte, măsurile pe care le promovează 
atât PAC la nivel european, cât  și PNDR 2014-
2020 au în vedere  sprijinirea întreprinderilor 
și a  comunităților și grija pentru  ecosisteme, 
îmbunătățirea gestionării durabile a apei și a 
protecției solului, ca modalități de adaptare la 
schimbările climatice.

În aceeași măsură, PNDR se concentrează 
pe educarea pe tot parcursul vieții și pe for-
marea  profesională în domeniile agricol și fo-
restier, măsură cu efect direct asupra creșterii 
nivelului de conștientizare cu privire la efectele 
schimbărilor climatice, managementul durabil 
al pădurilor și avantajele practicilor favorabile 
mediului înconjurător.
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Prezentarea Măsurii 16 - „Cooperare” 
(Art.35*) din noul PNDR 2014-2020

Scopul general al acestei măsuri este de a spri-
jini implementarea Parteneriatului European 
pentru Inovare în „Productivitatea și durabili-
tatea agriculturii” (PEI-AGRI) prin stimularea 
interacțiunilor între cercetători, fermieri, pro-
prietarii de păduri, procesatori și alți actori din 
mediul rural. 

Obiectivul specific al măsurii este de a spri-
jini înființarea și funcționarea Grupurilor 
Operaționale cu scopul de a întreprinde, în co-
mun, proiecte de cercetare aplicată prin care să 
se abordeze anumite probleme și să se valori-
fice oportunitățile existente în sectorul agro-
alimentar.

Măsura vizează sprijinirea implementării PEI-
AGRI prin acordarea de sprijin financiar pentru 
înființarea și funcționarea GO și pentru costu-
rile directe aferente derulării de acțiuni comu-
ne ce presupun proiecte pilot. Astfel, proiectele 
pilot sau de dezvoltare de noi produse, practi-
ci, procese și tehnologii vizează, printre altele, 
următoarele sectoare generale: vegetal, inclusiv 
horticultură, pajiști, zootehnic, silvic, procesa-
re. 

Acțiunile desfășurate prin această măsură au 
un rol extrem de important în cadrul Progra-
mului Național de Dezvoltare Rurală pentru 

perioada 2014-2020, deoarece acestea sprijină 
inovarea și facilitează dezvoltarea, folosirea și 
transferul de idei, produse sau tehnologii noi 
pentru a îmbunătăți un produs,  un anumit sis-
tem de producție sau un serviciu. 

Măsura de cooperare este concepută pentru 
a sprijini diferite tipuri de activități comune în 
condițiile provocărilor economice, sociale și de 
mediu, vizând în același timp  atingerea obiecti-
velor PEI-AGRI. 

Măsura are ca scop abordarea proiectelor in-
tegrate, prioritare și strategice, care implică 
mai multe entități. Aceasta susține înființarea și 
funcționarea grupurilor operaționale cu scopul 
specific de a întreprinde împreună un proiect 
integrat aplicat, care să genereze beneficii di-
recte pentru membrii grupurilor operaționale 
și, prin urmare, pentru economia locală și/sau 
pentru societate sau mediu, în zonele rurale. 
Proiectele din cadrul acestei măsuri vor spriji-
ni cooperarea pentru crearea și dezvoltarea de 
lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe loca-
le, precum și activitățile specifice de promovare 
într-un context local.

Măsura 16  răspunde următoarelor priorități și 
domenii de intervenție selectate pentru PNDR 
2014-2020:

Prioritatea 1. Încurajarea transferului de 
cunoștințe și a inovării în agricultură, în 
silvicultură și în zonele rurale

DI 1A. Încurajarea inovării, a cooperării 
și a creării unei baze de cunoștințe în zone-
le rurale

Creșterea competitivității și viabilității 
activităților din sectorul agro-alimentar, forestier 
și, în general, ale zonelor rurale poate fi sprijinită 
doar prin dezvoltarea unei baze de cunoștințe 
susținută de o cercetare științifică adaptată aces-
tor cerințe, prin promovarea inovării și cooperării 
între toți actorii implicați. Prin Măsura 16 se pot 
realiza acțiuni de informare și diseminare ce vor 
viza schimburi de experiență și proiecte demons-
trative menite să încurajeze cooperarea în rândul 
fermierilor și deținătorilor de păduri, adoptarea de 
tehnologii, metode și practici inovative, sprijinirea 
creării de rețele, clustere și grupuri de producători.

DI 1B. Consolidarea legăturilor din-
tre agricultură, producția alimentară și 
silvicultură, pe de o parte, și cercetare și 
inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul 
unei gestionări mai bune a mediului și al 
unei performanțe de mediu îmbunătățite

Măsura 16 va sprijini acțiunile care vizează fa-
cilitarea schimbului de experiență și de bune 
practici, va stabili un dialog între fermieri și co-
munitatea cercetătorilor și va facilita incluziunea 
tuturor părților interesate în procesul de schimb 
de cunoștințe. Prin acest sprijin, se urmărește 
promovarea unui sector agricol și silvic eficient 
din punctul de vedere al utilizării resurselor, via-
bil din punct de vedere economic, productiv, com-

petitiv, cu emisii reduse de gaze, benefic pentru 
mediu, care să acționeze în direcția unor sisteme 
de producție agro-ecologică și să funcționeze în 
armonie cu resursele naturale esențiale de care 
depind activitățile agricole și silvice.

Prioritatea 3. Promovarea organizării lanțului 
alimentar, inclusiv procesarea și comercializa-
rea produselor agricole, a bunăstării animale și 
gestionării riscurilor în agricultură

DI 3A. Îmbunătățirea competitivității 
producătorilor primari printr-o mai bună 
integrare a acestora în lanțul agro-alimentar 
prin intermediul schemelor de calitate, al 
creșterii valorii adăugate a produselor agri-
cole, al promovării pe piețele locale și în ca-
drul circuitelor scurte de aprovizionare, al 
grupurilor și organizațiilor de producători 
și al organizațiilor interprofesionale

Atingerea unui nivel mai ridicat de competitivi-
tate în domeniul agro-alimentar poate fi asigurată 
printr-o mai bună procesare,  creșterea valorii 
adăugate a produselor agricole și îmbunătățirea 
organizării pieței de desfacere prin promovarea 
lanțurilor scurte de aprovizionare. 

Fermierii (inclusiv grupurile de fermieri) și 
procesatorii au nevoie de sprijin tehnic (studii 
de fezabilitate și planuri de afaceri, de promova-
re etc.) și de acces la acțiuni de informare și di-
seminare a rezultatelor activităților de cercetare 
din domeniul tehnologic, economic, de protecție 
a mediului, de adaptare la schimbările climatice 
și la acțiuni de cooperare pentru lanțuri scurte de 
aprovizionare, acest sprijin fiind asigurat și prin 
aplicarea Măsurii 16.

*Art.35 din 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 din PNDR 2014-2020
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Agro-mediu și zone afectate de constrângeri 
naturale în contextul eforturilor comunitare 
privind protecția mediului și schimbările climatice

În contextul în care schimbările climatice 
reprezintă un proces cu caracter global, acțiunile 
de combatere sunt în continuă ascensiune, 
mai ales în sectorul agricol, având în vedere 
dependența acestuia de condițiile meteorologi-
ce. Variabilitatea climatică influențează toate 
sectoarele economiei, dar cea mai vulnerabilă 
rămâne agricultura. 

Agricultura se va confrunta, de asemenea, cu 
multe provocări în deceniile următoare, cum ar 
fi creșterea concurenței internaționale, liberali-
zarea politicii comerciale și scăderea continuă a 
populației din mediul rural, în multe regiuni.

Sunt necesare atitudini noi prin care să se 
reducă riscurile climatice și să se atenueze im-
pactul activității umane asupra climei. Un pro-
cent enorm din gazele cu efect de seră, ca meta-
nul și protoxidul de azot, provine din agricultură; 
agricultura determină, astfel, schimbări climati-
ce globale care, la rândul lor, își pun amprenta 
asupra acesteia.

Așadar, relația fermierilor cu schimbările cli-
matice este duală: pe de o parte, fermierii sunt 
afectați de schimbările climatice prin modifica-
rea randamentelor de producție, pe de altă par-
te, prin activitățile lor, ei influențează bilanțul 
gazelor cu efect de seră. 

Comportamentul fermierilor este, în general, 
influențat de condițiile actuale climatice, având 

și o puternică componentă bazată pe tradiție/
cunoștințe rezultate din activitățile desfășurate 
în trecut.

Principalele manifestări ale schimbărilor cli-
matice sunt seceta, grindina, precipitațiile in-
tense de iarnă, valurile de căldură și eroziunea 
solului (în special eroziunea solului prin apă, 
fenomen larg răspândit în România, a cărui ma-
nifestare pe termen lung reduce viabilitatea fer-
melor și aduce daune mediului înconjurător).

Schimbările climatice prevăzute vor afecta 
producția agricolă, gestionarea efectivelor de 
animale și localizarea capacităților de producție, 
acestea constituind riscuri importante pentru 
veniturile agricole și conducând la abandonarea 
terenurilor în anumite părți ale Europei. 

Riscurile în ceea ce privește producția 
alimentară ar putea deveni o problemă în anu-
mite regiuni, deoarece valurile de căldură, 
perioadele de secetă și paraziții pot duce la 
creșterea numărului de cazuri de recolte defi-
citare. Dat fiind că producția agricolă este din 
ce în ce mai variabilă, se vor agrava riscurile 
legate de aprovizionarea cu alimente la nivel 
mondial. 

În acest context, este necesar să se evalueze 
efectele potențiale ale unei eventuale creșteri a 
biomasei pentru producția de energie asupra re-
zervelor mondiale de alimente. 

Odată cu schimbările climatice,  agricultura și 
silvicultura Uniunii Europene, în calitate de fur-
nizori de servicii ecologice și ecosistemice, vor 
avea o mai mare importanță. 

Managementul agricol și forestier deține 
un rol important în privința utilizării eficien-
te a apei în zonele uscate, protecția cursuri-
lor de apă împotriva aporturilor excesive de 
substanțe nutritive, ameliorarea gestionării 
inundațiilor, menținerea și reabilitarea peisa-
jelor multifuncționale, cum sunt pajiștile cu 
o importantă valoare naturală, care oferă un 
habitat pentru numeroase specii, permițând 
migrația acestora. 

Promovarea unor tehnici de management 
forestier care conferă rezistență la schimbările 
climatice, a unor măsuri de gestionare a soluri-
lor, destinate să conserve și să stocheze carbo-
nul organic,  și protecția pajiștilor permanente 
reprezintă măsuri de atenuare a efectelor, care 

ar trebui să sprijine, la rândul lor, adaptarea la 
riscurile care decurg din schimbările climatice. 

Sprijinul comunitar pentru agricultură, 
silvicultură și dezvoltare rurală joacă un rol im-
portant în ceea ce privește producția alimentară, 
conservarea peisajelor rurale și furnizarea de 
servicii de mediu. 

Recentele reforme ale PAC au constituit 
un prim pas către crearea unui cadru pentru 
dezvoltarea durabilă a agriculturii UE. 

Reforma PAC ar putea oferi ocazia de a ana-
liza modalitățile optime de a integra eficient 
adaptarea la schimbările climatice în programe-
le de sprijin pentru agricultură. 

De exemplu, PAC promovează aplicarea unor 
bune practici agricole compatibile cu noile 
condiții climatice și care contribuie în mod activ 
la conservarea și protejarea mediului.
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Dezvoltarea agriculturii în contextul schimbărilor 
climatice: oportunități și provocări pentru adaptare

Zonele rurale europene și agricultura trebuie 
modelate și adaptate în funcție de schimbările 
climatice. 

Factorii socio-economici, concurența 
internațională, dezvoltarea tehnologică și 
deciziile politice vor determina impactul pe care 
îl vor avea schimbările agro-climatice asupra 
sectorului agricol. 

Adaptarea la efectele schimbărilor climatice 
este capacitatea sistemelor naturale și 
antropogenice de a reacționa la efectele acestor 
schimbări (actuale sau așteptate), inclusiv 
la variabilitatea climei și la evenimentele 
meteorologice extreme, cu scopul de a reduce 
pagubele potențiale.  

Societatea și ecosistemele resimt efectul 
individual și cumulat al tuturor acestor 
fenomene. Există mai multe tipuri de adaptare: 
anticipativă și reactivă, privată și publică, 
autonomă și programată. Adaptarea la efectele 
schimbărilor climatice este un proces complex, 
din cauza faptului că gravitatea efectelor variază 
de la o regiune la alta, în funcție de expunere, 
vulnerabilitatea fizică, gradul de dezvoltare 
socio-economică, capacitatea naturală și 
umană de adaptare, serviciile de sănătate și 
mecanismele de monitorizare a dezastrelor. 

Adaptarea constă în creșterea rezistenței 
sistemelor economice și ecologice și reducerea 

vulnerabilității lor la efectele schimbărilor 
climatice. Adaptarea necesită acțiuni desfășurate 
la toate nivelurile: local, regional, național și 
internațional. 

La nivel local trebuie implementate măsurile 
identificate și propuse de către specialiștii la 
nivel național și internațional. 

În ceea ce privește măsurile de adaptare la 
efectele schimbărilor climatice, specialiștii în 
sectorul agricol recomandă următoarele: 
• elaborarea unor ghiduri de bune practici 

pentru agricultură, în special pentru 
agricultura neirigată;

• elaborarea și implementarea planurilor de 
acțiune locale (la nivel de comună) pentru 
adaptarea la schimbările climatice;

• elaborarea și implementarea planurilor 
de îmbunătățiri funciare care să mărească 
probabilitatea precipitațiilor (inclusiv 
împăduriri, luciu de apă etc.);

• utilizarea cercetării pentru a combate 
vulnerabilitățile existente și a modifica 
structura culturilor/exploatațiilor în 
sensul unei agriculturi mai puțin expuse la 
schimbările climatice;

• încurajarea asigurărilor pentru culturi/
ferme;

• îmbunătățirea disponibilității și 
aplicabilității opțiunilor de modelare și 
adaptare pentru uzul fermierilor (furnizarea 
de date și rezultate privind reacția resursei 

de apă la scenariile posibile de schimbări 
climatice, promovarea utilizării tehnologiei 
GIS etc.).

În viitorul apropiat, schimbările climatice 
vor avea efecte complexe asupra proceselor 
biofizice care stau la baza sistemelor agricole, 
cu consecințe atât negative, cât și pozitive. 
Prin anticiparea schimbărilor climatice 
nu se evidențiază numai probleme, ci sunt 
identificate și o serie de oportunități. Spre 
exemplu, creșterea cantității de dioxid de 
carbon îmbunătățește dezvoltarea culturilor ca 

urmare a intensificării proceselor de fotosinteză 
și tinde să reducă rata pierderilor de apă 
prin închiderea stomatelor. Deși schimbările 
climatice sunt un proces global, impactul lor 
pe plan local este diferit. Efectele generale 
nete asupra activităților agricole vor varia și 
în funcție de tipurile de exploatații agricole 
din cadrul aceleiași regiuni. Gestionarea 
exploatațiilor agricole a presupus întotdeauna 
adaptarea la condițiile meteorologice, iar 
adaptarea la schimbările climatice urmează, 
într-o oarecare măsură, aceleași principii ca și 
cea la oscilațiile pe termen scurt. 

Sursa: Raportul Grupului Interguvernamental privind Schimbările Climatice - Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC), disponibil la: www.ipcc.ch
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Adaptarea la schimbările climatice - posibilitățile 
de acțiune ale comunităților rurale

Adaptarea la schimbările climatice devine o 
necesitate imediată în contextul unei agriculturi 
expuse la variații drastice, precum micșorarea 
cantității de precipitații medii anuale, valuri 
de căldură, secete, furtuni și inundații, iar 
identificarea celor mai eficiente soluții pentru 
a combate aceste fenomene pe termen lung 
devine din ce în ce mai urgentă.

În aprilie 2009, CE a prezentat o Carte albă de 
stabilire a unui cadru european de acțiune pentru 
a îmbunătăți rezistența Europei la schimbările 
climatice, subliniind necesitatea integrării 
conceptului de adaptare la schimbările climatice 
în toate politicile comunitare cheie din Europa 
și cooperarea la toate nivelurile de guvernare. 
Odată cu acest document, a fost elaborat și 
raportul „Adaptarea la schimbările climatice: o 
provocare pentru agricultura europeană și zonele 
rurale”, care prezintă efectele acestora asupra 
agriculturii, analizează nevoile de adaptare și 
oferă direcții pentru acțiunile viitoare. Acest 
cadru european de acțiune a fost elaborat în 
vederea îmbunătățirii rezistenței în fața acelor 
schimbări climatice care au asupra mediului 
mai multe efecte negative, decât pozitive. 

Amenințările cu care se confruntă statele 
membre ale UE sunt variațiile climatice, 
creșterea concentrației de dioxid de carbon,  
temperaturile ridicate, fenomenele extreme, care 
au consecințe directe asupra mediului natural 
în care se desfășoară activitățile agricole, asupra 

volumului, calității și stabilității producției de 
produse alimentare, dar și asupra resurselor 
de apă și solurilor, provocând degradarea 
ecosistemelor agricole. 

De asemenea, vremea uscată și temperaturile 
ridicate afectează activitățile de creștere a 
animalelor și au efecte negative asupra sănătății 
și bunăstării acestora. Astfel, economia UE 
se poate confrunta cu volatilitatea producției 
agricole, cauzată de deficitele de aprovizionare 
legate de condițiile meteorologice. Riscurile 
cele mai întâlnite pentru zonele rurale sunt 
inundațiile, furtunile și incendiile. Acestea 
afectează agricultura, silvicultura, dar și 
turismul.

Capacitatea de adaptare a agricultorilor 
la schimbările climatice este determinată de 
condițiile agro-ecologice actuale și de experiența 
în abordarea condițiilor schimbătoare, 
rezistența fiind definită de tipul producției, 
de dimensiunea exploatației agricole, de 
diversitatea sistemelor de cultivare și de 
creștere a animalelor, de prezența unor surse de 
venit independente de agricultură, de acces la 
tehnologii, infrastructură și, mai ales, acces la 
informații legate de tendințe climatice și soluții 
de adaptare. 

Comunitățile rurale trebuie să se adapteze la 
toate aceste schimbări din domeniul agriculturii 
prin măsuri care presupun atât soluții 

tehnologice, cât și schimbări politice. Ceea ce 
se urmărește prin aceste măsuri de adaptare la 
schimbările climatice este funcționarea eficientă  
în ciuda condițiilor dificile și chiar sporirea 
producției.

Există nenumărate soluții de adaptare, 
printre care se numără soluțiile tehnice, 
precum protejarea livezilor împotriva daunelor 
provocate de îngheț, îmbunătățirea sistemelor 
de ventilație și răcire ale adăposturilor pentru 
animale, rotația diverselor culturi în vederea 
luptei împotriva dăunătorilor și bolilor, 
reducerea pierderilor de apă prin îmbunătățirea 
practicilor de irigare sau prin reciclarea și 
stocarea apei, gestionarea eficientă a solurilor 
prin sporirea reținerii apei pentru a menține 

umezeala în sol, introducerea unor rase de 
animale tolerante la căldură și adaptarea 
regimurilor de hrană a animalelor în condiții 
de stres provocat de căldură sau implementarea 
noilor posibilități oferite de biotehnologie.

Pașii esențiali în vederea adaptării la 
schimbările climatice pot fi evaluarea 
necesităților și a oportunităților de schimbare 
a culturilor și soiurilor, sprijinirea cercetării 
agricole și susținerea producției experimentale, 
astfel încât să fie selectate și dezvoltate soiurile și 
culturile cele mai potrivite pentru noile condiții, 
oferirea de consiliere și informații privind 
gestionarea exploatațiilor agricole, creșterea 
investițiilor în infrastructura pentru irigații și 
în tehnologiile de utilizare a apei sau crearea  
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unor instrumente de gestionare a riscurilor 
și a crizelor pentru a face față consecințelor 
economice declanșate de schimbările climatice.

 
La rândul lor, fermierii pot influența 

schimbările climatice, prin producerea a două 
gaze cu efect puternic și anume a metanului, 
rezultat din digestia animalelor și din gunoiul de 
grajd depozitat și a oxidului de azot, rezultat în 
urma folosirii îngrășămintelor cu azot, organice 
și minerale. 

Aceste emisii agricole au scăzut în ultimele 
decenii și vor scădea în viitor datorită 
modernizării exploatațiilor agricole, prin 
echipamente și clădiri eficiente din punct de 
vedere energetic, prin formare și furnizare de 
servicii de consiliere, prin compensații acordate 
celor care utilizează deșeurile de origine vegetală 
și animală pentru producerea de energie, prin 
plăți de agro-mediu și silvo-mediu. 

Pe de altă parte, fermierii sunt sprijiniți prin 
strategiile și politicile actuale să-și adapteze 
structurile agricole și metodele de producție. Ei  
sunt informați cu privire la riscurile existente, 
dar și cu privire la posibilitatea consilierii și 
formării profesionale, susținându-se astfel 
comunitățile rurale și menținându-se peisajele 
din zonă. Chiar dacă adaptarea este un proces 
gradual care necesită mult timp, aceasta are 
beneficii directe pe termen mediu și lung și ajută 
la menținerea rezistenței și competitivității 
agriculturii statelor membre ale UE. 

Factorul cheie îl reprezintă implicarea cât 
mai multor actori și punerea în aplicare a 
schimbului de practici, astfel încât cunoștințele 
și experiențele să fie transmise și implementate 
în zonele rurale din UE. Prin pregătirea acestora 
pentru schimbările drastice de climă se va 
contribui atât la dezvoltarea durabilă, cât și la 
implicarea sporită a comunităților agricole.

AGRICULTURA 
VIITORULUI 
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Schimbările climatice și reducerea 
impactului acestora asupra mediului

Atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
în agricultură reprezintă un obiectiv prioritar 
în cadrul acțiunilor strategice de dezvoltare ale 
statelor membre ale UE. Caracterul interdisciplinar 
al acestor acțiuni implică o abordare globală 
prin identificarea și corelarea activităților de 
dezvoltare și implementare a măsurilor intra 
și inter-sectoriale cu cele de răspuns la efectele 
schimbărilor climatice. 

Efectele complexe ale schimbărilor climatice 
asupra agriculturii fundamentează necesitatea 
procesului decizional privind reducerea riscurilor 
pentru a menține standardele adecvate ale 
recoltelor și a favoriza agricultura durabilă. 

Variabilitatea și schimbările climatice trebuie 
abordate prin prisma activităților agricole zilnice, 
cu ajutorul strategiilor de atenuare și al măsurilor 
de adaptare, astfel:
• selecția varietăților cultivate prin corelarea 

condițiilor locale de mediu cu gradul de 
rezistență al genotipurilor față de condițiile 
limitative de vegetație (secetă, excese de 
umiditate, temperaturi ridicate, frig/ger etc.);

• administrarea culturilor și utilizarea rațională 
a terenului sunt măsuri obligatorii pentru 
păstrarea potențialului producției, menținând 
în același timp un impact redus al practicilor 
agricole asupra mediului și climei;

• cultivarea unui număr mai mare de varietăți/
genotipuri, respectiv soiuri/hibrizi, în fiecare 
an agricol, cu perioada de vegetație diferită, 

pentru o mai bună valorificare a condițiilor 
climatice, îndeosebi în ceea ce privește regimul 
de umiditate și eșalonarea lucrărilor agricole;

• alegerea de genotipuri rezistente la condițiile 
limitative de vegetație, cu o toleranță ridicată 
la arșiță, secetă și exces de umiditate;

• selectarea unor varietăți de plante cu rezistență 
naturală la boli specifice determinate de agenții 
patogeni; la nivelul fermelor, se recomandă 
practicarea asolamentului și stabilirea unei 
structuri de culturi care să includă cel puțin 
trei grupe de plante, respectiv cereale păioase 
33%, prășitoare - plante tehnice 33% și 
leguminoase 33%. 

Agricultura prin irigații se bazează pe 
distribuirea artificială a apei în terenul agricol 
pentru înființarea culturilor și asigurarea creșterii 
plantelor agricole. Alegerea sistemului de irigație 
conform cu necesitățile și condițiile locale privind 
suprafața, tipul de cultură și însușirile solului 
reprezintă cerințele de bază într-un sistem de 
management agricol durabil.

Direcțiile principale pentru revitalizarea 
sectorului de irigații, ca o primă măsură 
pentru reducerea efectelor secetei, se axează pe 
reabilitarea stațiilor de pompare din amenajările 
de irigații, în vederea reducerii consumurilor 
energetice și a creșterii randamentelor hidraulice, 
impermeabilizarea unor canale de transport, 
aducțiune și distribuție a apei în amenajările 
de irigații, adaptarea schemelor hidrotehnice 

ale sistemelor de irigații la noile condiții de 
funcționare și stabilirea suprafețelor, în vederea 
funcționării optime a acestora. 

Activitățile specifice procesului de adaptare în 
domeniul zootehnic se referă la fondul de gene, 
măsurile specifice de elaborare a rațiilor furajere, 
pășunatul și adăpostirea animalelor, precum și 
la tehnicile de depozitare a dejecțiilor. Astfel, 
emisiile de gaze cu efect de seră din sectorul 
creșterii animalelor pot fi reduse semnificativ 
prin îmbunătățirea genetică, prin analizarea 
potențialului genetic al raselor de animale 
selectate, printr-un echilibru corespunzător între 
energie și proteinele din hrană, prin construirea 
unor adăposturi corespunzătoare și a unor 
platforme de depozitare a gunoiului de grajd. 
Introducerea unor sisteme corespunzătoare de 
pășunat la ferme poate contribui, de asemenea, la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Pentru sectorul zootehnic se recomandă: 
• platforme mari de stocare a gunoiului de 

grajd, etanșeizate și dotate corespunzător; 
• depozitarea gunoiului de grajd în locuri 

răcoroase și umbroase; 
• acoperirea bazinelor cu reziduuri lichide 

pentru reducerea emisiilor de amoniac 
în atmosferă, prin utilizarea de prelate 
impermeabile; 

• asigurarea cantităților corespunzătoare de 
gunoi de grajd în cadrul fermelor specializate 
în colectarea și prelucrarea acestuia; 

• construirea unor instalații pentru captarea 
biogazului, având ca rezultat reducerea 
emisiilor de metan, energia obținută 
fiind folosită în scopul reducerii utilizării 
combustibililor fosili; 

• pășunatul în aer liber față de creșterea în 
adăposturi; 

• educația, creșterea gradului de conștientizare 
în rândul fermierilor asupra consecințelor 
determinate de efectele schimbărilor 
climatice; 

• revizuirea continuă a strategiilor din 
agricultură, pentru a asigura flexibilitatea 
acestora în relație cu efectele schimbărilor 
climatice și măsurile de adaptare.

Încălzirea globală și perspectiva epuizării 
surselor de energie convențională au impus o nouă 
abordare, prin introducerea biocombustibililor în 
scopul scăderii emisiilor poluante și al reducerii 
dioxidului de carbon din atmosferă. De aceea, 
utilizarea pe o scară cât mai largă a surselor 
alternative va determina trecerea treptată 
de la combustibili fosili la sursele de energie 
regenerabilă, în vederea reducerii emisiilor de 
gaze cu efect de seră. Pentru gestionarea eficientă 
a surselor de energie regenerabilă se recomandă: 
• creșterea biodiversității în cadrul fermelor 

prin introducerea de noi culturi; 
• cultivarea de erbacee anuale sau perene cu 

valoare energetică ridicată; 
• colectarea, stocarea și utilizarea materialelor 

organice reziduale din agricultură, industria 
alimentară și ferme, cu un conținut ridicat 
de proteine (dejecții lichide, ape menajere și 
reziduale, resturi de nutreț, resturi de cultură, 
resturi de la abatoare); 

• creșterea ponderii culturilor destinate 
producerii biogazului, cum ar fi porumbul, 
sfecla de zahăr, rapița etc., care se pot cultiva 
ca materie primă pentru fabricile de biogaz; 

• instalarea de panouri solare pentru încălzirea 
apei și a incintelor.
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Schimbări climatice: implicații 
asupra agriculturii

În ultimul deceniu, schimbările climatice au 
devenit îngrijorătoare, diferența față de deceniile 
anterioare fiind influența umană, cu precădere 
prin despăduriri și prin arderea de combustibili 
fosili, precum cărbune, petrol și gaze. În acest 
context, schimbările climatice înseamnă o dublă 
provocare: atât în ceea ce privește reducerea 
emisiilor de gaze responsabile pentru încălzirea 
globală, cât și adaptarea la condiţiile climatice 
actuale şi viitoare, pentru a diminua efectele 
negative pe care le au asupra noastră. Aceste 
schimbări afectează implicit agricultura și 
procesul de elaborare a politicilor agricole, 
motiv pentru care un prim pas în vederea 
rezolvării acestor dificultăți este conștientizarea 
problemelor legate de schimbările climatice și 
identificarea cât mai urgentă a unor soluții.

Agricultura este unul dintre cele mai expuse 
sectoare economice afectate de schimbările 
climatice, din cauza dependenței directe de 
factorii climatici. Accesul la resursele naturale 
precum solul, aerul și apa este fundamental 
pentru o agricultură durabilă, de aceea este 
important ca  Europa să aibă în proporție cât mai 
ridicată suprafețe agricole și zone împădurite. 
Schimbările climatice ce se produc de la an la 
an reprezintă principala cauză a variabilității 
existente în randamentul culturilor și a riscurilor 
inerente ale agriculturii. Agricultura este, 
prin urmare, în prima linie a luptei împotriva 
efectelor schimbărilor climatice, adaptarea fiind 
o provocare esențială pentru zonele rurale.

Schimbările climatice au  consecințe negative 
atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu și 
lung. Episoadele în care Europa se confruntă cu 
inundații puternice, cu poluarea solului, a apei 
sau a aerului se răsfrâng pe termen lung asupra 
culturilor, habitatelor naturale, turismului, 
împiedicând în cele din urmă orice potențial de 
dezvoltare economică.

Inundațiile și seceta devin fenomene din 
ce în ce mai frecvente, care afectează viața 
cetățenilor, având impact negativ asupra 
naturii, economiei și sănătății oamenilor. De 
aceea, se va avea în vedere reducerea emisiilor 
de gaze de seră pentru a atenua efectul încălzirii 
globale, creșterea frecvenței valurilor de 
căldură și a inundațiilor, fenomene cu efecte 
negative asupra ecosistemelor, implicit asupra 
agriculturii, a industriei forestiere, a producerii 
energiei electrice și turismului.

Printre implicațiile pozitive pe care 
schimbările climatice le au asupra agriculturii 
se numără îmbunătățirea eficienței energetice, 
utilizarea energiilor regenerabile (eoliană, 
termală, solară) și a biomasei, dezvoltarea 
tehnologiilor pentru captarea și stocarea 
dioxidului de carbon și reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră.

Fenomenele meteorologice extreme 
determină creșterea costului pagubelor produse 
în agricultură, iar prin frecvența ridicată și 

prin slaba adaptare, statele Uniunii Europene 
riscă să plătească un cost și mai ridicat. Din 
acest motiv, primul pas pentru adaptare este 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Din 
cauza creșterii temperaturilor, s-au înregistrat 
recorduri negative ale gheții plutitoare, începând 
din anul 2007, iar odată cu creșterea nivelului 
mărilor și riscul de inundații de-a lungul coastei, 
în timpul furtunilor, este mai ridicat. 

Schimbările produse din cauza încălzirii 
globale, identificate la nivelul agriculturii 
europene, au fost legate de:
• transmiterea unor boli, încălzirea fiind în 

unele părți favorabilă înmulțirii țânțarilor și 
muștelor; 

• sezonul polenizării, care este mai lung față 
de acum 50 de ani; 

• plantele care înfloresc mai devreme în cursul 
anului; 

• animalele și plantele care migrează spre 
nord sau în zone mai înalte pe măsură ce 
habitatele lor se încălzesc, ajungând chiar 
la extincție, deoarece rata de migrare a 
unor specii devine insuficientă în vederea 
adaptării la schimbările climatice. 

În același timp, valurile de căldură și secetă 
din sudul și centrul Europei scad randamentul 
anumitor culturi, dar prelungesc perioada de 
vegetație pentru altele, culturile sezonului cald 
fiind extinse către latitudini mai nordice. În ciuda 
faptului că, odată cu creșterea temperaturilor, 
consumul de energie pentru încălzire scade, 
ducând la economisire, se constată, de fapt, 
cererea mai mare de energie pentru răcire pe 
durata verilor mai calde.

Aceste provocări climatice nu fac decât să 
accentueze necesitatea cercetării continue în 
domeniul agriculturii, la nivel comunitar și 
național, mai ales în ceea ce privește dezvoltarea 
de culturi și soiuri care să se adapteze mai bine 
pe viitor, pentru a face față schimbărilor. De 
asemenea, procesul de cercetare trebuie să 
continue dezvoltarea tehnologiilor și inovațiilor 
adecvate și accesibile agricultorilor, mai ales 
celor din mediul rural, care au o reală nevoie 
de consiliere agricolă, un instrument de bază în 
abordarea și adaptarea la schimbările climatice.
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Împădurirea terenurilor agricole și non-agricole 
și silvo-mediu în contextul eforturilor comunitare 
privind protecția mediului și schimbările climatice

Pădurile și alte zone cu vegetație forestieră 
acoperă mai mult de 40% din suprafața UE. 
Acestea asigură sursa de existență pentru 
milioane de muncitori, antreprenori și proprietari 
de păduri. Silvicultorii și agricultorii reprezintă 
principalii gestionari ai terenurilor din UE, 
contribuind semnificativ la creșterea economică, 
crearea de locuri de muncă și la prosperitate, 
în special în zonele rurale. Pădurile îndeplinesc 
funcții multiple pe plan economic, social și 
de mediu. Ele reprezintă totodată o sursă de 
energie regenerabilă și contribuie la combaterea 
schimbărilor climatice. 

Pe de altă parte, silvicultura și agricultura sunt 
responsabile pentru aproximativ un sfert din 
emisiile de GES la nivel global și reprezintă până 
la 80% din potențialul de atenuare a acestora 
în unele țări. Constatările IPCC în această 
privință sunt foarte clare: fără păduri sănătoase 
și rezistente nu există soluții durabile pentru 
schimbările climatice. 

Pădurile sunt o verigă esențială în ciclul global 
al carbonului, datorită capacității lor de a extrage 
dioxidul de carbon din atmosferă și de a-l stoca în 
biomasa proprie și în sol, comportându-se ca un 
puț. Creșterea lor contracarează concentrațiile 
din ce în ce mai mari de GES din atmosferă. 

Pe de altă parte, degradarea și/sau conversia lor 
către alte utilizări pot genera emisii importante 
de GES ca urmare a incendiilor, a degradării 

biomasei și/sau a mineralizării materiei organice 
din sol, transformându-le într-o sursă de dioxid 
de carbon. Astfel, pădurile joacă un rol crucial în 
atenuarea și combaterea schimbărilor climatice. 

La nivel național și local, se impune:
• gestionarea adecvată a măsurilor de 

menținere și îmbunătățire a capacității de 
stocare a carbonului în masa lemnoasă; 

• diminuarea efectelor emisiilor din 
combustibilii fosili; 

• protecția pădurilor de efectele grave ale 
furtunilor și incendiilor, ale diminuării 
resurselor de apă și ale dăunătorilor; 

• măsuri și planuri de reducere a consumului 
de combustibili fosili și înlocuirea acestora cu 
combustibili din surse regenerabile. 

Biomasa forestieră reprezintă aproximativ 
jumătate din consumul total de energie 
regenerabilă al UE. În conformitate cu planurile 
naționale de acțiune în domeniul energiei 
regenerabile, biomasa utilizată pentru încălzire, 
răcire și producerea de energie electrică ar trebui 
să reprezinte  aproximativ 42% din combustibil 
în 2020, când se prevede ca 20% din energie 
să provină din surse regenerabile. Dacă se va 
realiza acest lucru, cantitatea de lemn utilizată 
în scopul producerii de energie în UE ar fi egală 
cu cantitatea totală de lemn recoltată. Pădurile 
oferă, de asemenea, o gamă largă de alte produse, 
de exemplu: plută, rășini, ciuperci, fructe cu 
coajă lemnoasă, vânat și fructe de pădure.

CE subliniază faptul că ritmul rapid al 
schimbărilor climatice datorate activității 
umane depășește capacitatea naturală a 
ecosistemelor de a se adapta. Prin urmare, 
regiuni întregi nu vor mai fi propice dezvoltării 
anumitor tipuri de păduri, ceea ce va provoca 
schimbări ale distribuției naturale a speciilor 
forestiere și modificări ale creșterii arboretelor 
existente. Se preconizează că fenomenele 
extreme precum furtunile, incendiile forestiere, 
secetele și valurile de căldură vor deveni din 
ce în ce mai dese și/sau mai severe, sporind 
astfel presiunea asupra pădurilor. Astfel, sunt 
necesare o gestionare și un management durabil 
al pădurilor și al zonelor împădurite, precum și 
creșterea acestor suprafețe. Gestionarea durabilă  
înseamnă folosirea pădurilor și a terenurilor 
împădurite într-un mod și într-un ritm care 
să permită menținerea diversității biologice, a 
productivității, a capacității de regenerare, a 
vitalității și a capacității acestora de a îndeplini, 
acum și în viitor, funcții ecologice, economice 
și sociale relevante la nivel local, național și 
mondial, fără a aduce prejudicii altor ecosisteme.

Pentru a contribui la obiectivul global de 
reducere a emisiilor de GES, noul PNDR va 
conține măsuri dedicate sectorului forestier. 
Astfel, în noua perioadă de programare, sectorul 
forestier va fi sprijinit prin Măsura M04 - 
„Investiții în active fizice” (Sub-măsura 4.3. - 

„Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și 
adaptarea infrastructurii agricole și silvice”) și 
Măsura M08 - „Investiții în dezvoltarea zonelor 
forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor”. 

Suprafețele forestiere create în baza sprijinului 
financiar oferit prin M08 vor contribui la creșterea 
capacității de stocare a carbonului, adaptarea 
la schimbările climatice, reducerea eroziunii 
solului, îmbunătățirea capacității de retenție a 
apei, precum și la refacerea biodiversității locale. 

Sprijinul acordat prin această măsură 
contribuie la atingerea obiectivului de alocare a 
30% din contribuția totală a Fondului European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) 
pentru atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea, precum și pentru protecția 
mediului. 

În noua perioadă de programare s-a prevăzut 
introducerea unei măsuri (M15 – „Servicii silvice 
de mediu și de conservare a pădurilor”) ce are 
ca scop despăgubirea deținătorilor de păduri 
pentru costurile suplimentare și pierderile de 
venit rezultate în urma aplicării unor restricții de 
mediu privind gestionarea terenurilor forestiere. 
Plățile de silvomediu vor fi acordate deținătorilor 
de terenuri forestiere din Fondul Forestier 
Național (FFN) care își asumă, în mod voluntar, 
angajamente de silvomediu. 
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CONCLUZII ȘI 
EXEMPLE DE SUCCES 

Dezvoltare durabilă. Retorică și 
aplicare în contexte rurale

Dezvoltarea durabilă, în contextul unei 
agriculturi europene puternice, devine o necesitate 
în ceea ce privește conservarea resurselor naturale 
și, totodată, o responsabilitate față de viitoarele 
generații, în beneficiul cărora trebuie să se 
asigure protecția, conservarea și îmbunătățirea 
calității apei, aerului și solului, dar și păstrarea și 
îmbogățirea biodiversității și a peisajelor din UE.

PAC alocă fonduri importante agriculturii 
durabile, contribuind, prin componenta de 
management durabil al resurselor naturale, și la 
realizarea Strategiei Europa 2020. Cu alte cuvinte, 
în scopul dezvoltării durabile se urmărește și 
răspunderea în fața provocărilor viitorului privind 
domenii precum alimentația, resursele naturale și 
utilizarea teritoriului, implementându-se, în acest 
sens, reforme cu obiective mai bine direcționate și 
care să susțină agricultura prietenoasă cu mediul.

La nivel național, dezvoltarea durabilă a mediului 
rural este sprijinită prin PNDR. Începând cu anul 
2007, în România au fost puse bazele promovării 
utilizării continue și durabile a terenurilor agricole 
și forestiere, fiind create astfel premisele menținerii 
patrimoniului natural și ale conservării valorii 
naturale ridicate a zonelor rurale. PNDR 2014-
2020 va continua eforturile  necesare dezvoltării  
durabile a spațiului rural, prin abordarea 
strategică a următoarelor obiective: restructurarea 
și creșterea viabilității exploatațiilor agricole; 
gestionarea durabilă a resurselor naturale și 
combaterea schimbărilor climatice; diversificarea 

activităților economice, crearea de locuri de muncă, 
îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor pentru 
îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale, 
conform prevederilor Acordului de Parteneriat. 
Aceste obiective sunt în acord cu cele definite în 
strategiile naționale, PAC și Strategia Europa 
2020. Atât la nivel național, cât și european există 
instrumente și mecanisme care vizează încurajarea 
fermierilor pentru a deservi societatea ca întreg, 
prin continuarea practicării activităților agricole 
prietenoase cu mediul, promovarea practicilor 
agricole tradiționale, extensive, menținându-se 
în același timp peisajul și caracteristicile sale, 
calitatea resurselor naturale, inclusiv calitatea 
solului și diversitatea genetică. Pentru acoperirea 
acestor nevoi, fermierii sunt sprijiniți să aplice 
metode de producție agricolă compatibile cu 
protecția și îmbunătățirea calității mediului, care 
implică pierderi de venit și costuri suplimentare 
față de metodele convenționale de producție 
agricolă. De asemenea, pentru îmbunătățirea 
condițiilor de mediu specifice ecosistemelor 
forestiere, în completarea măsurilor de protecție 
a mediului stabilite de legislația națională, s-a 
prevăzut aplicarea unor măsuri de limitare 
a intervențiilor silvo-tehnice, care presupun 
pierderi de venit pentru care deținătorii de păduri 
trebuie să fie despăgubiți. Măsurile menționate 
vor avea ca rezultat conservarea speciilor sălbatice 
și a habitatelor naturale pe terenurile agricole 
și forestiere, inclusiv pe terenurile agricole cu 
înaltă valoare naturală, precum și menținerea și 
creșterea acestei valori. 
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Dezvoltare locală integrată bazată pe 
conceptele măsurii de agro-mediu

Suprafețe largi ale României prezintă limitări 
naturale ale productivității agricole care conduc 
la producții reduse. Aceste limitări se datorează 
unor condiții climatice și biofizice nefavorabile 
desfășurării optime a activităților agricole. Aceste 
suprafețe se regăsesc în special în zona Munților 
Carpați și a Deltei Dunării, precum și în alte 
zone cu specificități ale condițiilor de climă, sol 
sau teren. Totodată, aceste zone sunt de regulă 
asociate și cu o valoare ridicată a biodiversității, 
însă sunt amenințate de fenomenul de abandon 
al activităților agricole, fenomen ce poate afecta 
atât viabilitatea zonelor rurale, cât și factorii de 
mediu locali (biodiversitatea, solul sau peisajele). 

Noul PNDR promovează conceptul de agro-
mediu prin Măsura M10 – „Agro-mediu și 
climă”. Contribuția acestei măsuri va fi esențială 
și va ajuta la crearea unui sistem pe deplin 
funcțional, care să poată răspunde obiectivului de 
îmbunătățire a mediului și a spațiului rural. Prin 
acest sprijin se urmărește compensarea dezavan-
tajelor întâmpinate de fermieri în desfășurarea 
activităților agricole, legate de capacitatea de 
producție scăzută a terenurilor agricole și de cos-
turile suplimentare pe care le implică menținerea 
activităților agricole în aceste zone, diminuându-
se în acest fel riscul de abandon al activităților 
agricole. Zonele afectate de constrângeri natu-
rale dețin o pondere importantă din teritoriul 
României și includ suprafețe largi de terenuri cu 
înaltă valoare naturală sau suprafețe importante 
pentru biodiversitate. 

La nivelul exploatațiilor agricole sunt extrem de 
importante câteva elemente de adaptare la efectele 
schimbărilor climatice. Dintre soluțiile pe termen 
scurt și mediu se pot menționa următoarele: adap-
tarea perioadelor de desfășurare a activităților 
agricole; elaborarea unor soluții tehnice care să 
facă față fenomenelor meteorologice extreme, în 
scopul protejării producției vegetale și zootehnice; 
îmbunătățirea sistemelor de aerisire și climatizare 
a adăposturilor de animale etc.; alegerea unor cul-
turi și soiuri mai bine adaptate la modificările se-
zonului de creștere și la apa disponibilă, precum și 
cu o mai mare rezistență la noile condiții climati-
ce; adaptarea culturilor prin utilizarea diversității 
genetice existente și a noilor oportunități oferite 
de bio-tehnologie, creșterea eficienței în comba-
terea bolilor și dăunătorilor; utilizarea eficientă 
a apei prin reducerea pierderilor, îmbunătățirea 
tehnicilor de irigare, reciclare și stocare; un mana-
gement mai bun al solurilor prin mărirea retenției 
apei în scopul menținerii umidității solului; ma-
nagementul peisajului prin păstrarea elementelor 
de peisaj care oferă adăpost animalelor; manage-
mentul deșeurilor de origine vegetală și animală și 
producția de energie din surse regenerabile; intro-
ducerea de specii de animale rezistente la tempe-
raturi extreme și adaptarea regimului nutrițional 
al animalelor la solicitările cauzate de schimbările 
climatice. Astfel, activitățile rurale din sectorul 
agricol trebuie dezvoltate și la nivel local într-un 
mod sustenabil, care să se bazeze pe strategii-
le existente privind schimbările climatice și pe 
principii de agro-mediu.

Exemple de bune practici 

Studiu de caz 1

Titlul proiectului: Conservarea terenurilor arabile 
(Combaterea eroziunii)
Proiect finanțat prin Măsura 214 - „Plăți de agro-
mediu”
Beneficiar: Parteneriat între Serviciul de 
Îmbunătățire a Mediului Rural – Direcția Generală 
Irigații și Dezvoltare Rurală, Serviciul de Training 
și Transfer Tehnologic - Direcția Generală pentru 
Modernizarea Exploatațiilor Agricole și Training 
în Domeniul Agricol, Departamentul de Geografie 
al Universității din Murcia
Localizarea proiectului: bazinele râurilor Alto 
Guadalentín, Rambla de Nogalte și Mula, Spania
Regiunea de dezvoltare: Murcia
Perioada de implementare: 22.09.2008 – 
31.12.2013
Buget total (include TVA): 3 009 065 de euro
Tema abordată: mediu și gestionarea durabilă 
a resurselor, utilizarea durabilă a terenurilor 
agricole

Prin intermediul acestui proiect au fost create 
covoare vegetale prin plantarea de arbuști și 
amestecuri de cereale, cu scopul de a controla 
eroziunea solului. Unele zone ale Murciei, unde sunt 
culturi permanente, sunt afectate de degradări ale 
solului, cauzate de eroziunea hidrică. Pantele sunt 
erodate, iar acest factor, împreună cu clima dificilă, 
caracterizată prin ploi abundente, combinate cu 
vreme uscată și un management agricol greșit, 
precum aratul frecvent, pot agrava degradarea 

terenurilor din regiune. Măsurile PNDR pentru 
regiunea Murcia includ măsuri de agro-mediu, 
inclusiv o măsură destinată combaterii eroziunii 
solului.

Primul an de implementare a proiectului a 
fost dedicat creării unui covor vegetal, din benzi 
de aproximativ trei metri lățime dispuse de-a 
lungul pantelor, formate din tufișuri, cereale și 
leguminoase. În următorii ani, beneficiarul s-a 
axat pe menținerea covorului vegetal și încurajarea 
dezvoltării vegetației sălbatice. Utilizarea acestor 
fonduri nerambursabile a fost condiționată 
de folosirea vegetației locale, păstrarea unei 
distanțe corespunzătoare între benzile vegetale și 
interzicerea aratului spre pantă. 

Obiectivul proiectului a fost reprezentat de 
efectuarea unei evaluări a situației în zonele în care 
a fost pusă în aplicare această măsură. Proiectul 
s-a axat pe terenurile arabile cu pante abrupte 
(≥ 8%). Până în prezent, 98 de fermieri au pus în 
aplicare această măsură, adăugând un total de 1 
200 ha cultivate, din care 95% cu migdali, restul 
cu plantații de măslini, viță-de-vie și alți pomi 
fructiferi. Rezultatele preliminare arată o creștere a 
terenului acoperit, prevenind eroziunea printr-un 
control eficient al apei de ploaie și o sedimentare 
progresivă.

În astfel de cazuri, pentru a avea rezultate, 
este foarte importantă creșterea gradului de 
conștientizare privind problemele legate de 
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GLOSAR

Adaptarea la schimbările climatice (ASC) 
- abilitatea sistemelor naturale și antropice de 
a răspunde efectelor schimbărilor climatice, in-
cluzând variabilitatea climatică și fenomenele 
meteorologice extreme, pentru a reduce pagubele 
potențiale, a profita de oportunități sau a face față 
consecințelor schimbărilor climatice. Se pot dis-
tinge mai multe tipuri de adaptare: anticipativă și 
reactivă, privată și publică, autonomă și planificată.

Bazine de sechestrare (Absorbție) – orice 
proces, orice activitate sau orice mecanism natural 
sau artificial care conduce la dispariția din atmosferă 
a unor gaze cu efect de seră (GES) sau a unui pre-
cursor de GES. Principalele bazine de sechestrare 
sunt pădurile și alte tipuri de vegetație care prin 
fotosinteză îndepărtează dioxidul de carbon.

Dezvoltare durabilă - totalitatea formelor și 
metodelor de dezvoltare socio-economică al căror 
fundament îl reprezintă asigurarea echilibrului între 
sistemele socio-economice și potențialul natural.

Ecosistem - sistem biologic deschis caracteri-
zat prin diverse interacțiuni între organisme și me-
diul în care se află.

Emisii – eliberarea în atmosferă de gaze cu efect 
de seră sau de precursori ai unor asemenea gaze, 
dintr-o anumită zonă și în cursul unei perioade date.

Fotosinteză – proces de fixare a dioxidului de 
carbon din atmosferă de către plantele verzi (cu 

clorofilă), în prezența radiațiilor solare, cu elimina-
re de oxigen și formare de compuși organici (gluci-
de, lipide, proteine).

Gaze cu efect de seră (GES) - constituenți 
gazoși ai atmosferei, atât naturali, cât și antropici, 
care absorb și remit radiația infraroșie. Principa-
lele GES sunt: dioxidul de carbon (CO2), metanul 
(CH4), protoxidul de azot (N2O), hidrofluorocar-
burile (HFC), perfluorocarburile (PFC) și hexafluo-
rura de sulf (SF6).

Schimbări climatice – schimbări de climat 
care sunt atribuite direct sau indirect unei activități 
omenești care alterează compoziția atmosferei la ni-
vel global și care se adaugă variabilității naturale a 
climei observate pe o perioadă de timp comparabilă.

Sistem climatic – ansamblu care înglobează 
atmosfera, hidrosfera, biosfera și geosfera, precum 
și interacțiunile lor.

Stomată - formațiune epidermică vegetală ser-
vind la schimbul de gaze dintre plantă și mediu și la 
eliminarea apei din plantă.

Sursă – orice proces sau activitate care eliberează 
în atmosferă un GES sau un precursor de  GES.

Vulnerabilitate - impactul negativ al 
schimbărilor climatice, inclusiv al variabilității cli-
matice și al evenimentelor meteorologice extreme 
asupra sistemelor naturale și antropice. 

eroziunea solului și este necesară utilizarea a cât 
mai multor practici agricole adecvate. În acest 
sens, de o importanță capitală este formarea prin 
intermediul seminariilor, cursurilor, dar și prin 
asistență tehnică a tuturor actorilor interesați și 
implicați din domeniu. Este necesară îmbunătățirea 
monitorizării, evaluării și diseminării rezultatelor, 
cu scopul de a avea un impact pozitiv recunoscut. 

Studiu de caz 2

Titlul proiectului: Folosirea plăților de agro-mediu 
pentru a reduce utilizarea pesticidelor 
Proiect finanțat prin Măsura 214 - „Plăți de agro-

mediu”
Beneficiar: David Bouillé (proprietar fermă 

Métairie Neuve SCEA)
Localizarea proiectului: Rennes, Bretagne, Franța
Regiunea de dezvoltare: Bretagne
Perioada de implementare: 01.01.2009 – 

31.12.2013
Buget total (include TVA): 23 320 de euro
Tema abordată: mediul și gestionarea durabilă 

a resurselor, utilizarea durabilă a terenurilor 
agricole

Ferma Métairie Neuve SCEA a implementat 
un sistem multianual de agro-mediu. Datorită 
proiectului, utilizarea pesticidelor pe teren a fost 
redusă în mod continuu, nivelul reziduurilor din 
apă scăzând semnificativ. Proprietarul acestei 
ferme de lapte deține aproximativ 80 ha de teren, 
axate pe producția de paie și grâu. Parcelele sale 
sunt situate de-a lungul râului Meu, al afluenților 
acestuia și al unuia dintre bazinele hidrografice ale 
râului Rennes. Datorită situării parcelelor în zone 
sensibile, fermierul a decis să apeleze la plățile 
de agro-mediu, cu scopul de a diminua utilizarea 

pesticidelor în fermă și, prin urmare, de a contribui 
la reducerea reziduurilor de pesticide în apă.

Parcelele exploatației considerate a fi „în risc” 
au fost identificate în baza unui studiu realizat de 
Camera de Agricultură. În 2009, ferma a început 
procesul de reducere a pesticidelor pe 53 ha de teren 
(primind 88 de euro/ha/an). La sfârșitul fiecărui 
sezon, în  baza unui bilanț, se identifică și cuantifică 
problemele întâlnite. Apoi, un plan de acțiune este 
elaborat și propus pentru anul următor.

Obiectivul proiectului a fost de a reduce 
treptat utilizarea anumitor pesticide, astfel încât 
cantitățile folosite în zonă să fie cu 40% mai mici 
decât cantitățile înregistrate de obicei pe teritoriul 
bazinelor hidrografice. Scopul a fost realizarea 
acestui lucru în cinci ani și ținerea acestei practici 
sub observație cu ajutorul unui indice de frecvență 
de tratament, corespunzând unui raport de pesticid 
utilizat/hectar.

Bilanțul anual arată că ferma a atins ținta propusă 
pentru indicele de frecvență de tratament în 2009 
și 2012. În acest sens, prășitul a fost sistematizat 
din 2010, 80% din parcele fiind astfel lucrate. O 
problemă întâmpinată în continuare este prezența 
volburei, care încă persistă (însă pot fi găsite soluții 
în sensul distrugerii acesteia). 

Sprijinul financiar și formarea fermierilor, 
asistarea schimbului de experiență, diseminarea 
experienței și expertiza din partea consilierilor 
tehnici pentru agricultori s-au dovedit a fi foarte 
utile. Toate acestea au stat la baza succesului 
livrabilelor tehnice ale proiectului. Soluții la 
dificultățile tehnice legate de climă și de controlul 
volburii sunt în curs de dezvoltare. 
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