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Textul propus de Comisie

Evaluarea performanțelor politicii 
(multianuală) - IMPACT

Obiectivele și indicatorii de impact 
aferenți.*

Evaluarea anuală a performanței - REZULTAT* Verificarea anuală a performanței - 
REALIZARE

Tipuri generale de intervenții și indicatorii de 
realizare aferenți.*

Obiectivul 
transversal al 
UE: 
Modernizare

Indicator Indicatori de rezultat

(bazați doar pe intervențiile sprijinite de PAC)

Sisteme de 
cunoștințe și 
inovare în 
agricultură 
(AKIS)

Indicatori de realizare

R.1 Îmbunătățirea performanțelor cu ajutorul 
cunoștințelor și al inovării: Ponderea fermierilor 
care primesc sprijin pentru consiliere, formare 
profesională, schimb de cunoștințe sau 
participarea la grupuri operaționale pentru 
îmbunătățirea performanței economice și în 
materie de mediu, climă și eficiență a utilizării 
resurselor.

R.2 Stabilirea de legături între sistemele de 
consiliere și cele de cunoștințe: numărul 
consilierilor integrați în AKIS (în comparație cu 
numărul total de fermieri).

Promovarea 
cunoștințelor, 
a inovării și a 
digitalizării în 
agricultură și 
în zonele 
rurale și prin 
încurajarea 
adoptării 
acestor 
măsuri

I.1 Împărtășirea 
cunoștințelor și a 
inovării: Ponderea 
din bugetul PAC 
alocată 
împărtășirii 
cunoștințelor și a 
inovării

R.3 Digitalizarea agriculturii: Ponderea 
fermierilor care beneficiază de sprijin pentru 
tehnologia agriculturii de precizie prin 
intermediul PAC

Parteneriatul 
european 
pentru 
inovare 
privind 
cunoștințele 
și inovarea în 
agricultură 
(EIP)**

O.1 Numărul grupurilor 
operaționale PEI

O.2 Numărul consilierilor 
care înființează grupuri 
operaționale sau participă la 
ele

Sprijinirea 
veniturilor 

I.2 Reducerea 
disparităților în 

R.4 Legarea sprijinului pentru venit de standarde 
și de bunele practici: Ponderea SAU care este 

Sprijin în O.3 Numărul de beneficiari 
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materie de 
venituri: Evoluția 
veniturilor 
agricole în raport 
cu economia 
generală 

vizată de sprijinul pentru venit și care face 
obiectul condiționalității

I.3 Reducerea 
variabilității 
veniturilor 
fermelor: Evoluția 
veniturilor 
agricole 

R.5 Gestionarea riscurilor: Ponderea fermelor cu 
instrumente de gestionare a riscurilor din cadrul 
PAC

cadrul PAC

 

ai sprijinului PAC

I.4 Sprijinirea 
veniturilor fiabile 
ale fermelor: 
Evoluția nivelului 
venitului agricol 
în funcție de 
sector (în 
comparație cu 
media în 
agricultură)

R.6 Redistribuirea către fermele mai mici: 
Procentajul sprijinului suplimentar per hectar 
pentru fermele eligibile sub dimensiunea medie a 
fermelor (față de medie)

fiabile ale 
fermelor și a 
rezilienței în 
întreaga 
Uniune, în 
vederea 
îmbunătățirii 
securității 
alimentare

I.5 Contribuția la 
echilibrul 
teritorial: Evoluția 
venitului agricol 
în zone care se 
confruntă cu 
constrângeri 

R.7 Majorarea sprijinului pentru fermele din 
zonele cu nevoi specifice: Procentajul sprijinului 
suplimentar per hectar în zonele cu nevoi mai 
mari (față de medie)

Sprijin direct 
decuplat

O.4 Numărul de hectare 
pentru plățile directe 
decuplate 

O.5 Numărul de beneficiari 
pentru plățile directe 
decuplate 

O.6 Numărul de hectare 
vizate de un sprijin pentru 
venit mai mare pentru tinerii 
fermieri

O.7 Numărul de beneficiari 
vizați de un sprijin pentru 
venit mai mare pentru tinerii 
fermieri
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naturale (față de 
medie)

I.6 Sporirea 
productivității 
fermelor: 
Productivitatea 
totală a factorilor

R.8 Direcționarea spre fermele din sectoare aflate 
în dificultate: 

Ponderea fermierilor care beneficiază de sprijin 
cuplat pentru îmbunătățirea competitivității, a 
sustenabilității sau a calității

Instrumente 
de gestionare 
a riscurilor

O.8 Numărul de fermieri ale 
căror instrumente de 
gestionare a riscurilor sunt 
sprijinite

Îmbunătățirea 
orientării spre 
piață și 
sporirea 
competitivităț
ii, inclusiv 
punerea unui 
accent mai 
puternic 
asupra 
cercetării, 
tehnologiei și 
digitalizării

I.7 Valorificarea 
comerțului cu 
produse 
agroalimentare: 
Importuri și 
exporturi de 
produse 
agroalimentare

R.9 Modernizarea fermelor: Ponderea fermierilor 
care primesc sprijin investițional pentru 
restructurare și modernizare, inclusiv pentru 
utilizarea mai eficientă a resurselor

Sprijin cuplat O.9 Numărul de hectare care 
beneficiază de sprijinul 
cuplat 

O.10 Numărul de capete care 
beneficiază de sprijin cuplat

Îmbunătățirea 
poziției 
fermierilor în 
cadrul 
lanțului 
valoric

I.8 Îmbunătățirea 
poziției 
fermierilor în 
cadrul lanțului 
alimentar: 
Valoarea adăugată 
pentru 
producătorii 
primari din lanțul 
alimentar

R.10 Mai buna organizare a lanțului de 
aprovizionare: Ponderea fermierilor care participă 
la grupuri de producători, organizații de 
producători, piețe locale, lanțuri scurte de 
aprovizionare și sisteme de calitate pentru care se 
acordă sprijin

Plăți pentru 
constrângeri 
naturale și 
alte 
constrângeri 
specifice 
anumitor 

O.11 Număr de hectare care 
primesc suplimentul pentru 
zone cu constrângeri naturale 
(3 categorii)

O.12 Numărul de hectare 
care primesc sprijin în 
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regiuni temeiul Natura 2000 sau al 
Directivei-cadru privind apa

R.11 Concentrarea ofertei: Ponderea valorii 
producției comercializate de organizații de 
producători cu programele operaționale

Contribuirea 
la energia 
sustenabilă, 
precum și la 
atenuarea 
schimbărilor 
climatice și la 
adaptarea la 
acestea

I.9 Îmbunătățirea 
rezilienței 
fermelor: Indice

R.12 Adaptarea la schimbările climatice: 
Ponderea terenurilor agricole care fac obiectul 
angajamentelor pentru îmbunătățirea adaptării la 
schimbările climatice

Plăți pentru 
angajamente 
în materie de 
gestionare 
(mediu-
climă, 
resurse 
genetice, 
bunăstarea 
animalelor)

O.13 Numărul de hectare 
(agricole) care fac obiectul 
angajamentelor în materie de 
mediu/climă care depășesc 
cerințele obligatorii

O.14 Numărul de hectare 
(forestiere) care fac obiectul 
angajamentelor în materie de 
mediu/climă care depășesc 
cerințele obligatorii

O.15 Numărul de hectare cu 
sprijin pentru agricultura 
ecologică

O.16 Număr de unități vită 
mare vizate de sprijinul 
pentru sănătatea sau 
bunăstarea animalelor sau 
pentru intensificarea 
măsurilor de biosecuritate

O.17 Număr de proiecte de 
sprijinire a resurselor 
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genetice

I.10 Contribuirea 
la atenuarea 
schimbărilor 
climatice: 
Reducerea 
emisiilor de gaze 
cu efect de seră 
din agricultură

R.13 Reducerea emisiilor din sectorul creșterii 
animalelor: Ponderea unităților vită mare care 
beneficiază de sprijin pentru reducerea emisiilor 
de GES și/sau de amoniac, inclusiv gestionarea 
gunoiului de grajd

I.11 Îmbunătățirea 
sechestrării 
carbonului: 
Sporirea cantității 
de carbon organic 
din sol

R.14 Stocarea carbonului în sol și în biomasă: 
Ponderea terenurilor agricole care fac obiectul 
angajamentelor privind reducerea emisiilor, 
menținerea și/sau îmbunătățirea stocării 
carbonului (pajiști permanente, terenurilor 
agricole în turbării, păduri etc.)

R.15 Energie verde provenită din agricultură și 
silvicultură: Investiții în capacitatea de producție 
de energie din surse regenerabile, inclusiv în 
capacitățile bioenergetice (MW)

R.16 Îmbunătățirea eficienței energetice: 
Economii de energie în agricultură

I.12 Sporirea 
gradului de 
utilizare a 
energiei durabile 
în agricultură: 
Producția de 
energie din surse 
regenerabile care 
provine din 
agricultură și din 
sectorul forestier

R 17 Terenuri împădurite: Suprafața sprijinită 
pentru împădurire și pentru crearea de suprafețe 
împădurite, inclusiv pentru agrosilvicultură

Promovarea 
dezvoltării 
sustenabile și 

I.13 Reducerea 
eroziunii solului: 
Ponderea 

R.18 Îmbunătățirea solurilor: Ponderea 
terenurilor agricole care fac obiectul 
angajamentelor în materie de gestionare benefice 

Investiții O.18 Număr de investiții 
productive în cadrul fermei 
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a gospodăririi 
eficiente a 
unor resurse 
naturale 
precum apa, 
solul și aerul

terenurilor în stare 
moderată și gravă 
de eroziune a 
solului, pe 
terenurile agricole

pentru gestionarea solului

I.14 Îmbunătățirea 
calității aerului: 
Reducerea 
emisiilor de 
amoniac din 
agricultură 

R.19 Îmbunătățirea calității aerului: Ponderea 
terenurilor agricole care fac obiectul 
angajamentelor privind reducerea emisiilor de 
amoniac

I.15 Îmbunătățirea 
calității apei: 
Bilanțul brut al 
nutrienților pe 
terenurile agricole

R.20 Protejarea calității apei: Ponderea 
terenurilor agricole care fac obiectul 
angajamentelor în materie de gestionare pentru 
calitatea apei

1.16 Reducerea 
scurgerii 
nutrienților: 
Nitrați în apa 
subterană — 
Procentajul de 
stații de 
monitorizare a 
apelor subterane 
cu concentrație de 
N de peste 
50 mg/l (a se 

R.21 Gestionarea sustenabilă a nutrienților: 
Ponderea terenurilor agricole care fac obiectul 
angajamentelor legate de îmbunătățirea 
gestionării nutrienților

care beneficiază de sprijin

O.19 Număr de infrastructuri 
locale sprijinite

O.20 Număr de investiții 
neproductive sprijinite

O.21 Număr de investiții 
productive în afara fermei 
care beneficiază de sprijin
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vedea Directiva 
privind nitrații)

I.17 Reducerea 
presiunii asupra 
resurselor de apă: 
indicele de 
exploatare a apei 
plus (Water 
Exploitation 
Index Plus - 
WEI+)

R.22 Utilizarea sustenabilă a apei: Ponderea 
terenurilor agricole care fac obiectul 
angajamentelor pentru îmbunătățirea echilibrului 
hidric

R.23 Performanță legată de mediu /climă prin 
investiții: Ponderea fermierilor cu sprijin în 
investiții legate de grija pentru mediu sau climă

R.24 Performanță în materie de mediu/climă prin 
cunoaștere: Ponderea fermierilor care primesc 
sprijin pentru consiliere/formare profesională 
privind performanța în materie de mediu și climă

I.18 Creșterea 
populațiilor de 
păsări de câmp: 
Indicele păsărilor 
de câmp

R.25 Sprijinirea gestionării sustenabile a 
pădurilor: Ponderea terenurilor forestiere care fac 
obiectul angajamentelor privind protejarea și 
gestionarea pădurilor.

Granturi de 
instalare

O.22 Numărul de fermieri 
care primesc granturi de 
instalare

O.23 Numărul de 
antreprenori rurali care 
primesc granturi de instalare

Contribuirea 
la protejarea 
biodiversității
, 
îmbunătățirea 
serviciilor 
ecosistemice 
și conservarea 
habitatelor și 
a peisajelor

I.19 Protejarea 
îmbunătățită a 
biodiversității: 
Procentajul 

R.26 Protejarea ecosistemelor forestiere: 
Ponderea terenurilor forestiere care fac obiectul 
angajamentelor în materie de gestionare pentru 
sprijinirea serviciilor peisagistice, ecosistemice și 

Cooperare O.24 Numărul de 
grupuri/organizații de 
producători sprijinite
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speciilor și 
habitatelor de 
interes comunitar 
care sunt legate de 
agricultură cu 
tendințe stabile 
sau în creștere

legate de biodiversitate. 

I.20 Furnizarea 
sporită de servicii 
ecosistemice: 
ponderea SAU 
acoperite cu 
elemente de peisaj

R.27 Conservarea habitatelor și a speciilor: 
Ponderea terenurilor agricole care fac obiectul 
angajamentelor în materie de gestionare pentru 
sprijinirea conservării sau refacerii biodiversității 

R.28 Sprijinirea Natura 2000: Suprafața siturilor 
Natura 2000 care face obiectul angajamentelor 
pentru protejare, menținere și refacere

R.29 Conservarea elementelor de peisaj: 
Ponderea terenului agricol care face obiectul 
angajamentelor pentru gestionarea elementelor de 
peisaj, inclusiv a gardurilor vii

O.25 Numărul de fermieri 
care primesc sprijin pentru a 
participa la sistemele de 
calitate ale UE

O.26 Număr de proiecte de 
reînnoire generațională 
(fermieri tineri/fermieri care 
nu sunt tineri)

O.27 Număr de strategii de 
dezvoltare locală selectate 
(LEADER)

O.28 Numărul de alte 
grupuri de cooperare (în 
afara PEI raportate în cadrul 
O.1)

Atragerea 
tinerilor 
fermieri și 
facilitarea 
dezvoltării 
întreprinderil
or din zonele 
rurale

I.21 Atragerea 
tinerilor fermieri: 
Evoluția 
numărului de noi 
fermieri 

R.30 Reînnoire generațională: Numărul de tineri 
fermieri care înființează o fermă cu sprijin din 
partea PAC 

Schimburi de 
cunoștințe și 
informare

O.29 Numărul de fermieri 
formați profesional/consiliați

O.30 Numărul persoanelor 
care nu sunt fermieri și care 
au fost formate 
profesional/consiliate

Promovarea I.22 Contribuirea R.31 Creștere și locuri de muncă în zonele rurale: Indicatori O.31 Numărul de hectare 
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la ocuparea forței 
de muncă în 
zonele rurale: 
Evoluția ratei de 
ocupare a forței 
de muncă în 
zonele 
predominant 
rurale

Noi locuri de muncă în cadrul proiectelor 
sprijinite 

orizontali care fac obiectul practicilor 
de mediu (indicator de 
sinteză pe suprafața fizică 
acoperită de condiționalitate, 
ELS, agromediu și climă, 
agricultură ecologică, măsuri 
forestiere)

O.32 Numărul de hectare 
care fac obiectul 
condiționalității (defalcate în 
funcție de practica GAEP)

I.23 Contribuirea 
la creștere în 
zonele rurale: 
Evoluția PIB per 
cap de locuitor în 
zonele 
predominant 
rurale

R.32 Dezvoltarea bioeconomiei rurale: Număr de 
întreprinderi din cadrul bioeconomiei, dezvoltate 
cu sprijin

1.24 O PAC mai 
echitabilă: 
Îmbunătățirea 
distribuirii 
sprijinului din 
cadrul PAC 

R.33 Digitalizarea economiei rurale: Populația 
rurală vizată de o strategie „Sate inteligente” 
sprijinită

ocupării 
forței de 
muncă, a 
creșterii 
economice, a 
incluziunii 
sociale și a 
dezvoltării 
locale în 
zonele rurale, 
inclusiv a 
bioeconomiei 
și a 
silviculturii 
sustenabile

I.25 Promovarea 
incluziunii rurale: 
Evoluția indicelui 
sărăciei în zonele 

R.34 Conectarea Europei rurale: Ponderea 
populației rurale care beneficiază de un acces 
îmbunătățit la servicii și infrastructură grație 
sprijinului PAC

Programe 
sectoriale

O.33 Numărul organizațiilor 
de producători care 
înființează un fond/program 
operațional 

O.34 Numărul de acțiuni de 
promovare și de informare și 
monitorizarea pieței 

O.35 Numărul de acțiuni 
pentru 
conservarea/îmbunătățirea 
apiculturii
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rurale

R.35 Promovarea incluziunii sociale: Numărul de 
persoane din grupuri minoritare și/sau vulnerabile 
care beneficiază de proiecte de incluziune socială 
sprijinite

I.26 limitarea 
utilizării 
antibioticelor în 
agricultură: 
vânzarea/utiliza
rea la animale 
de la care se 
obțin produse 
alimentare

R.36 Limitarea utilizării antibioticelor: Proporția 
de unități vită mare vizate de acțiunile sprijinite 
de limitare a utilizării antibioticelor 
(prevenire/reducere)

I.27 Utilizarea 
durabilă a 
pesticidelor: 
Reducerea 
riscurilor și 
impacturilor 
pesticidelor**

R.37 Utilizarea durabilă a pesticidelor: 
Ponderea terenurilor agricole vizate de 
acțiuni specifice sprijinite care determină o 
utilizare durabilă a pesticidelor, în vederea 
reducerii riscurilor și a impacturilor 
pesticidelor

Îmbunătățirea 
răspunsului dat 
de agricultura 
UE exigențelor 
societale 
referitoare la 
hrană și la 
sănătate, 
inclusiv la 
alimentele 
sigure, 
hrănitoare și 
produse prin 
metode 
sustenabile și la 
bunăstarea 
animalelor

1.28 Răspunsul 
la cererea 
consumatorilor 
pentru alimente 
de calitate: 
Valoarea 
producției în 
cadrul 

R.38 Îmbunătățirea bunăstării animalelor: 
Ponderea de unități vită mare care fac obiectul 
acțiunilor sprijinite pentru îmbunătățirea 
bunăstării animalelor
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sistemelor de 
calitate ale UE 
(inclusiv 
ecologice) 

______________________ ______________________

* Majoritatea indicatorilor de impact 
sunt deja colectați prin alte canale 
(statisticile europene, JRC, AEM...) 
și utilizate în cadrul altor acte 
legislative ale UE sau al ODD. 
Frecvența de colectare a datelor nu 
este întotdeauna anuală și ar putea 
exista 2/3 ani întârziere. ** Directiva 
privind utilizarea durabilă a 
pesticidelor

* Rezultate indirecte. Datele notificate în 
fiecare an de către statele membre pentru a 
monitoriza progresul către țintele stabilite 
în planurile strategice PAC.

* Date notificate anual pentru cheltuielile 
declarate.

**Sprijinul pentru grupurile operaționale din 
cadrul PEI intră sub incidența dispozițiilor 
privind cooperarea.
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Amendamentul

Evaluarea performanțelor politicii 
(multianuală) - IMPACT

Obiectivele și indicatorii de impact 
aferenți.*

Evaluarea anuală a performanței - REZULTAT* Verificarea anuală a performanței - 
REALIZARE

Tipuri generale de intervenții și indicatorii de 
realizare aferenți.*

Obiectivul 
transversal al 
UE: 
Modernizare

Indicator Indicatori de rezultat

(bazați doar pe intervențiile sprijinite de PAC)

Sisteme de 
cunoștințe și 
inovare în 
agricultură 
(AKIS)

Indicatori de realizare

R.1 Îmbunătățirea performanțelor cu ajutorul 
cunoștințelor și al inovării: Ponderea fermierilor 
care primesc sprijin pentru consiliere, formare 
profesională, schimb de cunoștințe sau 
participarea la grupuri operaționale pentru 
îmbunătățirea sustenabilă a performanței 
economice și în materie de mediu, climă și 
eficiență a utilizării resurselor.

R.2 Stabilirea de legături între sistemele de 
consiliere și cele de cunoștințe: numărul 
consilierilor integrați în AKIS (în comparație cu 
numărul total de fermieri).

Promovarea 
cunoștințelor, 
a inovării și a 
digitalizării în 
agricultură și 
în zonele 
rurale și prin 
încurajarea 
adoptării 
acestor 
măsuri

I.1 Împărtășirea 
cunoștințelor și a 
inovării: Ponderea 
din bugetul PAC 
alocată 
împărtășirii 
cunoștințelor și a 
inovării

R.2a Cunoștințe și consiliere privind controlul 
natural al dăunătorilor fără a utiliza pesticide: 
numărul consilierilor independenți care oferă 
consultanță cu privire la combaterea integrată a 
dăunătorilor, la sistemele cu utilizare redusă a 
factorilor de producție și la tehnicile alternative 

Parteneriatul 
european 
pentru 
inovare 
privind 
cunoștințele 
și inovarea în 
agricultură 
(EIP)**

O.1 Numărul grupurilor 
operaționale PEI

O.2 Numărul consilierilor 
care înființează grupuri 
operaționale sau participă la 
ele
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produselor chimice, precum și la adoptarea 
aferentă.
R.3 Digitalizarea agriculturii: Ponderea 
fermierilor care beneficiază de sprijin pentru 
tehnologia agriculturii de precizie, care poate 
reduce utilizarea resurselor, crescând 
sustenabilitatea și performanța în materie de 
mediu, prin intermediul PAC

I.2 Reducerea 
disparităților în 
materie de 
venituri: Evoluția 
veniturilor 
agricole în raport 
cu economia 
generală 

R.4 Legarea sprijinului pentru venit de standarde 
și de bunele practici: Ponderea SAU care este 
vizată de sprijinul pentru venit și care face 
obiectul condiționalității

I.3 Reducerea 
variabilității 
veniturilor 
fermelor: Evoluția 
veniturilor 
agricole 

R.5 Gestionarea riscurilor: Ponderea fermelor cu 
instrumente de gestionare a riscurilor din cadrul 
PAC

Sprijin în 
cadrul PAC

 

O.3 Numărul de beneficiari 
ai sprijinului PAC

Sprijinirea 
veniturilor 
fiabile ale 
fermelor și a 
rezilienței în 
întreaga 
Uniune, în 
vederea 
îmbunătățirii 
securității 
alimentare I.4 Sprijinirea 

veniturilor fiabile 
ale fermelor: 
Evoluția nivelului 
venitului agricol 
în funcție de 
sector (în 

R.6 Redistribuirea către fermele mai mici: 
Procentajul sprijinului suplimentar per hectar 
pentru fermele eligibile sub dimensiunea medie a 
fermelor (față de medie)

Sprijin direct 
decuplat

O.4 Numărul de hectare 
pentru plățile directe 
decuplate 

O.5 Numărul de beneficiari 
pentru plățile directe 
decuplate 
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comparație cu 
media în 
agricultură)

I.5 Contribuția la 
echilibrul 
teritorial: Evoluția 
venitului agricol 
în zone care se 
confruntă cu 
constrângeri 
naturale (față de 
medie)

R.7 Majorarea sprijinului pentru fermele din 
zonele cu nevoi specifice: Procentajul sprijinului 
suplimentar per hectar în zonele cu nevoi mai 
mari (față de medie)

O.6 Numărul de hectare 
vizate de un sprijin pentru 
venit mai mare pentru tinerii 
fermieri

O.7 Numărul de beneficiari 
vizați de un sprijin pentru 
venit mai mare pentru tinerii 
fermieri

I.6 Sporirea 
productivității 
fermelor: 
Productivitatea 
totală a factorilor

R.8 Direcționarea spre fermele din sectoare aflate 
în dificultate: 

Ponderea fermierilor care beneficiază de sprijin 
cuplat pentru îmbunătățirea competitivității, a 
sustenabilității sau a calității

Instrumente 
de gestionare 
a riscurilor

O.8 Numărul de fermieri ale 
căror instrumente de 
gestionare a riscurilor sunt 
sprijinite

Îmbunătățirea 
orientării spre 
piață și 
sporirea 
competitivităț
ii, inclusiv 
punerea unui 
accent mai 
puternic 
asupra 
cercetării, 
tehnologiei și 
digitalizării

I.6a 
Diversificarea și 
echilibrarea 
sectoarelor de 
producție acolo 
unde este fezabil: 
Ponderea 
suprafeței 
agricole 
regionale utilizate 
pentru fiecare 
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sector de 
producție
I.7 Valorificarea 
comerțului cu 
produse 
agroalimentare: 
Importuri și 
exporturi de 
produse 
agroalimentare

R.9 Modernizarea fermelor: Ponderea fermierilor 
care primesc sprijin investițional pentru 
restructurare și modernizare, inclusiv pentru 
utilizarea mai eficientă a resurselor

Sprijin cuplat O.9 Numărul de hectare care 
beneficiază de sprijinul 
cuplat 

O.10 Numărul de capete care 
beneficiază de sprijin cuplat

R.10 Mai buna organizare a lanțului de 
aprovizionare: Ponderea fermierilor și a IMM-
urilor care participă la grupuri de producători, 
organizații de producători, piețe locale, lanțuri 
scurte de aprovizionare și sisteme de calitate 
pentru care se acordă sprijin

Plăți pentru 
constrângeri 
naturale și 
alte 
constrângeri 
specifice 
anumitor 
regiuni

O.11 Număr de hectare care 
primesc suplimentul pentru 
zone cu constrângeri naturale 
(3 categorii)

O.12 Numărul de hectare 
care primesc sprijin în 
temeiul Natura 2000 sau al 
Directivei-cadru privind apa

Îmbunătățirea 
poziției 
fermierilor în 
cadrul 
lanțului 
valoric

I.8 Îmbunătățirea 
poziției 
fermierilor în 
cadrul lanțului 
alimentar: 
Valoarea adăugată 
pentru 
producătorii 
primari din lanțul 
alimentar

R.11 Concentrarea ofertei: Ponderea valorii 
producției comercializate de organizații de 
producători cu programele operaționale
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I.9 Îmbunătățirea 
rezilienței 
fermelor: Indice

R.12 Adaptarea la schimbările climatice: 
Ponderea terenurilor agricole care fac obiectul 
angajamentelor pentru îmbunătățirea adaptării la 
schimbările climatice

Plăți pentru 
angajamente 
în materie de 
gestionare 
(mediu-
climă, 
resurse 
genetice, 
bunăstarea 
animalelor)

O.13 Numărul de hectare 
(agricole) care fac obiectul 
angajamentelor în materie de 
mediu/climă care depășesc 
cerințele obligatorii

O.14 Numărul de hectare 
(forestiere) care fac obiectul 
angajamentelor în materie de 
mediu/climă care depășesc 
cerințele obligatorii

O.15 Numărul de hectare cu 
sprijin pentru agricultura 
ecologică

O.16 Număr de unități vită 
mare vizate de sprijinul 
pentru sănătatea sau 
bunăstarea animalelor sau 
pentru intensificarea 
măsurilor de biosecuritate

O.17 Număr de proiecte de 
sprijinire a resurselor 
genetice

Contribuirea 
la energia 
sustenabilă, 
precum și la 
atenuarea 
schimbărilor 
climatice și la 
adaptarea la 
acestea

I.9a 
Îmbunătățirea 
rezilienței prin 
consolidarea 
diversității 

R.12a Îmbunătățirea rezilienței prin 
consolidarea diversității genetice: Ponderea 
terenurilor agricole care utilizează practici și 
opțiuni benefice pentru diversitatea genetică
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genetice: Indicele 
de 
agrobiodiversitate
, care măsoară 
diversitatea 
soiurilor în 
cadrul speciilor 
de cultură și între 
acestea
I.10 Contribuirea 
la atenuarea 
schimbărilor 
climatice: 
Reducerea 
emisiilor de gaze 
cu efect de seră 
din agricultură

R.13 Reducerea emisiilor din sectorul creșterii 
animalelor: Ponderea unităților vită mare care 
beneficiază de sprijin pentru reducerea emisiilor 
de GES și/sau de amoniac, inclusiv gestionarea 
gunoiului de grajd

I.11 Îmbunătățirea 
sechestrării 
carbonului: 
Sporirea cantității 
de carbon organic 
din sol

R.14 Stocarea carbonului în sol și în biomasă: 
Ponderea terenurilor agricole care fac obiectul 
angajamentelor privind reducerea emisiilor, 
menținerea și/sau îmbunătățirea stocării 
carbonului (pajiști permanente, culturi 
permanente cu înveliș vegetal permanent, 
terenuri agricole în turbării, păduri etc.)

R.15 Energie verde provenită din agricultură și 
silvicultură: Investiții în capacitatea de producție 
de energie din surse regenerabile, inclusiv în 
capacitățile bioenergetice (MW)

I.12 Asigurarea 
producției și a 
utilizării energiei 
durabile în 
agricultură: R.15a Asigurarea faptului că biocarburanții 
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proveniți din agricultură și silvicultură sunt 
eficace și sustenabili: investiții fără legătură 
directă sau indirectă cu schimbarea utilizării 
terenurilor
R.15b Reducerea emisiilor provenite din 
utilizarea îngrășămintelor: Ponderea 
terenurilor agricole care fac obiectul 
angajamentelor în materie de gestionare 
pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră provenite din utilizarea îngrășămintelor
R.16 Îmbunătățirea eficienței energetice: 
Economii de energie în agricultură

Producția și 
utilizarea de 
energie din surse 
regenerabile care 
provine din 
agricultură și din 
sectorul forestier, 
demonstrând 
absorbția netă a 
carbonului și 
reducerea netă a 
emisiilor de gaze 
cu efect de seră, 
fără schimbarea 
directă sau 
indirectă a 
utilizării 
terenurilor

R 17 Terenuri împădurite: Suprafața sprijinită 
pentru împădurire și pentru crearea de suprafețe 
împădurite, inclusiv pentru agrosilvicultură

Promovarea 
dezvoltării 
sustenabile și 
a gospodăririi 
eficiente a 
unor resurse 
naturale 
precum apa, 
solul și aerul

I.13 Reducerea 
eroziunii solului și 
sporirea 
rezistenței la 
condițiile 
meteorologice 
extreme: 
Ponderea 
terenurilor în stare 
moderată și gravă 
de eroziune a 
solului, pe 

R.18 Îmbunătățirea solurilor și sporirea 
rezistenței acestora la condițiile meteorologice 
extreme: Ponderea terenurilor agricole care fac 
obiectul angajamentelor în materie de gestionare 
benefice pentru gestionarea solului

Investiții O.18 Număr de investiții 
productive în cadrul fermei 
care beneficiază de sprijin

O.19 Număr de infrastructuri 
locale sprijinite

O.20 Număr de investiții 
neproductive sprijinite

O.21 Număr de investiții 
productive în afara fermei 
care beneficiază de sprijin
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terenurile agricole

I.13a 
Consolidarea 
straturilor 
superficiale și 
creșterea 
capacității de 
reținere a apei și 
a nutrienților: 
ponderea de 
humus din 
straturile 
superioare

R.18a Dezvoltarea agriculturii ecologice: 
ponderea terenurilor agricole care 
beneficiază de plăți pentru a trece la sau 
pentru a menține practici agricole organice

R.18b Sănătatea solului: abundența și 
diversitatea biocenozei solului

I.14 Îmbunătățirea 
calității aerului: 
Reducerea 
emisiilor de 
amoniac din 
agricultură 

R.19 Îmbunătățirea calității aerului: Ponderea 
terenurilor agricole care fac obiectul 
angajamentelor privind reducerea emisiilor de 
amoniac, astfel cum se prevede, printre altele, în 
programele naționale de control al poluării 
atmosferice în temeiul Directivei (UE) 
2016/2284

I.15 Îmbunătățirea 
calității apei: 
Bilanțul brut al 
nutrienților pe 
terenurile agricole

R.20 Protejarea calității apei: Ponderea 
terenurilor agricole care fac obiectul 
angajamentelor în materie de gestionare pentru 
calitatea apei

I.16 Reducerea 
scurgerii 

R.21 Gestionarea sustenabilă a nutrienților: 
Ponderea terenurilor agricole care fac obiectul 
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nutrienților: 
Nitrați în apa 
subterană — 
Procentajul de 
stații de 
monitorizare a 
apelor subterane 
cu concentrație de 
N de peste 
50 mg/l (a se 
vedea Directiva 
privind nitrații)

angajamentelor legate de îmbunătățirea 
gestionării nutrienților

I.17 Reducerea 
presiunii asupra 
resurselor de apă: 
indicele de 
exploatare a apei 
plus (Water 
Exploitation 
Index Plus - 
WEI+)

R.22 Utilizarea sustenabilă a apei: Ponderea 
terenurilor agricole care fac obiectul 
angajamentelor pentru îmbunătățirea echilibrului 
hidric, inclusiv măsurile de reducere a eroziunii 
solului, de contorizare a apei și de creștere a 
capacității solului de reținere a apei, în 
conformitate cu programele de măsuri prevăzute 
în planurile de management al bazinelor 
hidrografice

I.17a Reducerea 
scurgerii 
pesticidelor în 
apele subterane și 
în apele de 
suprafață: 
procentajul 
corpurilor de apă 
subterane aflate 

R.22a Reducerea impactului creșterii 
animalelor asupra mediului: Densitatea 
șeptelului pe bazin hidrografic, regiune și la 
nivelul statelor membre
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într-o stare 
degradată (pe 
baza standardelor 
de calitate pentru 
pesticide, 
considerate 
individuale și în 
ansamblul lor, 
stabilite în 
Directiva 
2006/118/CE a 
Parlamentului 
European și a 
Consiliului1a) și 
procentajul 
corpurilor de apă 
de suprafață în 
care sunt depășite 
standardele de 
calitate a 
mediului stabilite 
în Directiva 
2008/105/CE a 
Parlamentului 
European și a 
Consiliului1b sau 
de statele membre 
pentru pesticidele 
utilizate în 
agricultură care 
sunt substanțe 
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prioritare sau, 
respectiv, 
poluanți specifici 
ai bazinelor 
hidrografice sunt 
depășite
______________
_____

R.23 Performanță legată de mediu /climă prin 
investiții: Ponderea fermierilor cu sprijin în 
investiții legate de grija pentru mediu sau climă

1a Directiva 
2006/118/CE a 
Parlamentului 
European și a 
Consiliului din 12 
decembrie 2006 
privind protecția 
apelor subterane 
împotriva 
poluării și a 
deteriorării 
(JO L 372, 
27.12.2006, 
p. 19).

R.24 Performanță în materie de mediu/climă prin 
cunoaștere: Ponderea fermierilor care primesc 
sprijin pentru consiliere/formare profesională 
privind performanța în materie de mediu și climă

1b Directiva 
2008/105/CE a 
Parlamentului 
European și a 
Consiliului din 16 
decembrie 2008 

R.24a Reducerea scurgerii pesticidelor: 
Ponderea terenurilor agricole vizate de acțiuni 
specifice sprijinite care determină o reducere a 
scurgerii pesticidelor în apele subterane sau în 
apele de suprafață
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privind 
standardele de 
calitate a 
mediului în 
domeniul apei, de 
modificare și de 
abrogare a 
Directivelor 82/17
6/CEE, 
83/513/CEE, 
84/156/CEE, 
84/491/CEE, 
86/280/CEE ale 
Consiliului și de 
modificare a 
Directivei 
2000/60/CE a 
Parlamentului 
European și a 
Consiliului (JO L 
348, 24.12.2008, 
p. 84). 

R.24b Protejarea solurilor prin rotația 
culturilor: Ponderea terenurilor arabile pe care 
se aplică rotații ale culturilor, incluzând o 
componentă de leguminoase

Stoparea și 
inversarea 
pierderii 
biodiversității

I.18 Creșterea 
populațiilor de 
păsări de câmp: 
Indicele păsărilor 

R.25 Sprijinirea gestionării sustenabile a 
pădurilor: Ponderea terenurilor forestiere care fac 
obiectul angajamentelor privind protejarea și 

Granturi de 
instalare

O.22 Numărul de fermieri 
care primesc granturi de 
instalare
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de câmp gestionarea pădurilor. O.23 Numărul de 
antreprenori rurali care 
primesc granturi de instalare

I.19 Protejarea 
îmbunătățită a 
biodiversității: 
Procentajul 
speciilor și 
habitatelor de 
interes comunitar 
care sunt legate de 
agricultură cu 
tendințe stabile 
sau în creștere

R.26 Protejarea ecosistemelor forestiere: 
Ponderea terenurilor forestiere care fac obiectul 
angajamentelor în materie de gestionare pentru 
sprijinirea serviciilor peisagistice, ecosistemice și 
legate de biodiversitate. 

I.20 Furnizarea 
sporită de servicii 
ecosistemice: 
ponderea SAU 
acoperite cu 
elemente de peisaj

R.27 Conservarea habitatelor și a speciilor: 
Ponderea terenurilor agricole care fac obiectul 
angajamentelor în materie de gestionare pentru 
sprijinirea conservării sau refacerii biodiversității 

, 
îmbunătățirea 
serviciilor 
ecosistemice, 
conservarea 
habitatelor și 
a peisajelor și 
sprijinirea 
sistemelor 
agricole de 
mare valoare 
naturală

I.20a Inversarea 
scăderii 
numărului de 
polenizatori: 
Indicatorul 
polenizatorilor, 
inclusiv al 
albinelor și 
fluturilor

R.27a Promovarea biodiversității genetice: 
Indicele de agrobiodiversitate, care măsoară 
diversitatea soiurilor în cadrul speciilor de 
cultură și între acestea

Cooperare O.24 Numărul de 
grupuri/organizații de 
producători sprijinite

O.25 Numărul de fermieri 
care primesc sprijin pentru a 
participa la sistemele de 
calitate ale UE

O.26 Număr de proiecte de 
reînnoire generațională 
(fermieri tineri/fermieri care 
nu sunt tineri)

O.27 Număr de strategii de 
dezvoltare locală selectate 
(LEADER)

O.28 Numărul de alte 
grupuri de cooperare (în 
afara PEI raportate în cadrul 
O.1)
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R.28 Sprijinirea Natura 2000: Suprafața siturilor 
Natura 2000 care face obiectul angajamentelor 
pentru protejare, menținere și refacere

R.29 Conservarea elementelor de peisaj: 
Ponderea terenului agricol care face obiectul 
angajamentelor pentru gestionarea elementelor de 
peisaj, inclusiv a gardurilor vii

R.29a Stimularea agriculturii de mare valoare 
naturală: Ponderea suprafețelor agricole care 
fac obiectul angajamentelor în materie de 
gestionare pentru a genera o mare valoare 
naturală

Atragerea 
tinerilor 
fermieri și 
facilitarea 
dezvoltării 
întreprinderil
or din zonele 
rurale

I.21 Atragerea 
tinerilor fermieri: 
Evoluția 
numărului de noi 
fermieri 

R.30 Reînnoire generațională: Numărul de tineri 
fermieri care înființează o fermă cu sprijin din 
partea PAC 

Schimburi de 
cunoștințe și 
informare

O.29 Numărul de fermieri 
formați profesional/consiliați

O.30 Numărul persoanelor 
care nu sunt fermieri și care 
au fost formate 
profesional/consiliate

Promovarea 
ocupării 
forței de 
muncă, a 
creșterii 
economice, a 
incluziunii 
sociale și a 

I.22 Contribuirea 
la ocuparea forței 
de muncă în 
zonele rurale: 
Evoluția ratei de 
ocupare a forței 
de muncă în 
zonele 

R.31 Creștere și locuri de muncă în zonele rurale: 
Noi locuri de muncă în cadrul proiectelor 
sprijinite 

Indicatori 
orizontali

O.31 Numărul de hectare 
care fac obiectul practicilor 
de mediu (indicator de 
sinteză pe suprafața fizică 
acoperită de condiționalitate, 
ELS, agromediu și climă, 
agricultură ecologică, măsuri 
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predominant 
rurale

forestiere)

O.32 Numărul de hectare 
care fac obiectul 
condiționalității (defalcate în 
funcție de practica GAEP)

I.23 Contribuirea 
la creștere în 
zonele rurale: 
Evoluția PIB per 
cap de locuitor în 
zonele 
predominant 
rurale

R.32 Dezvoltarea bioeconomiei rurale: Număr de 
întreprinderi din cadrul bioeconomiei, dezvoltate 
cu sprijin

I.24 O PAC mai 
echitabilă: 
Îmbunătățirea 
distribuirii 
sprijinului din 
cadrul PAC 

R.33 Digitalizarea economiei rurale: Ponderea 
populației rurale vizate de o strategie „Sate 
inteligente” sprijinită

I.25 Promovarea 
incluziunii rurale: 
Evoluția indicelui 
sărăciei în zonele 
rurale

R.34 Conectarea Europei rurale: Ponderea 
populației rurale care beneficiază de un acces 
îmbunătățit la servicii și infrastructură grație 
sprijinului PAC

dezvoltării 
locale în 
zonele rurale, 
inclusiv a 
bioeconomiei 
și a 
silviculturii 
sustenabile

R.35 Promovarea incluziunii sociale: Numărul de 
persoane din grupuri minoritare și/sau vulnerabile 
care beneficiază de proiecte de incluziune socială 
sprijinite

Programe 
sectoriale

O.33 Numărul organizațiilor 
de producători care 
înființează un fond/program 
operațional 

O.34 Numărul de acțiuni de 
promovare și de informare și 
monitorizarea pieței 

O.35 Numărul de acțiuni 
pentru 
conservarea/îmbunătățirea 
apiculturii
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I.26 limitarea 
utilizării 
antibioticelor în 
agricultură: 
vânzarea/utiliza
rea la animale 
de la care se 
obțin produse 
alimentare

R.36 Limitarea utilizării antibioticelor: Proporția 
de unități vită mare vizate de acțiunile sprijinite 
de limitare a utilizării antibioticelor 
(prevenire/reducere)

I.26a Utilizarea 
durabilă a 
produselor 
veterinare în 
zootehnie: 
Vânzarea și 
utilizarea 
produselor de 
uz veterinar la 
animale de la 
care se obțin 
produse 
alimentare

R.36a Utilizarea durabilă a produselor 
veterinare: Proporția de animale vizate de 
măsurile de sprijin destinate limitării utilizării 
produselor veterinare (prevenire/reducere) în 
vederea reducerii riscurilor și a efectelor 
negative ale acestor produse

I.27 Utilizarea 
durabilă a 
pesticidelor: 
Reducerea 
dependenței de 
pesticide**

R.37 Utilizarea durabilă a pesticidelor: Ponderea 
terenurilor agricole vizate de acțiuni specifice 
sprijinite care determină o dependență redusă de 
utilizarea pesticidelor

Îmbunătățirea 
răspunsului dat 
de agricultura 
UE exigențelor 
societale 
referitoare la 
hrană și la 
sănătate, 
inclusiv la 
alimentele 
sigure, 
hrănitoare și 
produse prin 
metode 
sustenabile și la 
bunăstarea 
animalelor

R.37a Reducerea dependenței de pesticide: 
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volumele de pesticide vândute și utilizate 
(statisticile referitoare la pesticide)

I.28 Răspunsul 
la cererea 
consumatorilor 
pentru alimente 
de calitate: 
Valoarea 
producției în 
cadrul 
sistemelor de 
calitate ale UE 
(inclusiv 
ecologice) 

R.38 Îmbunătățirea bunăstării animalelor: 
Ponderea de unități vită mare care fac obiectul 
acțiunilor sprijinite pentru îmbunătățirea 
bunăstării animalelor

I.28a 
Reducerea 
gradului de 
neconformitate 
cu legislația 
disponibilă în 
materie de 
bunăstare a 
animalelor 
(Regulamentul 
(CE) 
nr. 1099/2009 
al Consiliului, 
Directiva 
2007/43/CE a 
Consiliului, 

R.38a Reducerea densității șeptelului: numărul 
de unități vită mare per suprafață agricolă
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Directiva 
1999/74/CE a 
Consiliului)
I.28b. 
Reducerea 
densității 
șeptelului în 
funcție de 
specie în statele 
membre

______________________ ______________________

* Majoritatea indicatorilor de impact 
sunt deja colectați prin alte canale 
(statisticile europene, JRC, AEM...) 
și utilizate în cadrul altor acte 
legislative ale UE sau al ODD. 
Frecvența de colectare a datelor nu 
este întotdeauna anuală și ar putea 
exista 2/3 ani întârziere. ** Directiva 
privind utilizarea durabilă a 
pesticidelor

* Rezultate indirecte. Datele notificate în 
fiecare an de către statele membre pentru a 
monitoriza progresul către țintele stabilite 
în planurile strategice PAC.

Date notificate anual pentru cheltuielile 
declarate.

**Sprijinul pentru grupurile operaționale din 
cadrul PEI intră sub incidența dispozițiilor 
privind cooperarea.


