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“E
COFINANŢAT D

tiv principal 
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NĂ 
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mediu 
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 MĂSURA 511 D
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ea 
ății 
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înaltă 
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(pajiști
a 
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Suprafa
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practic
agricul
ecologi
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terenur
agricol
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proven
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fața 
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lă 
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le 
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% 
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agri
util
Ha/
eva
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faţa 
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se 
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ică 

Hec
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ației 
păsări 
ice 
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păs
tere
agri
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uprafață 
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kg f

mele de 
captate 
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nite din 
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m3

ructură 
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apă 
lă şi 
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rurale 
tă prin 

Ech
pop
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fața 
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(terenul 
 irigat 

mentare

Hec

rt de mediu, No
UL NAŢIONAL D

antificare 
nitate de 
sură) 
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prafață 
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izată 
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aluări de 
bitate 

ctare 

ecii de 
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enurile 
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azot/ha/an, 
fosfor/ha/an 

hivalentul 
pulației 
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ctare  

oiembrie 2014
DE DEZVOLTAR

Evaluare 
(tendințe) 

Menținerea 
valorilor 
actuale 

Creșterea 
suprafeței 

Menținere 
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Menținerea 
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concentrație
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azot/fosfor
Creșterea 
cantității 

Creștere 

Creștere 
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E RURALĂ 2007
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responsa
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structurile
subordine
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MADR/d
obținute 
structurile
subordine
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al 
ei 
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subordine
MMSC 
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MADR/d
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structurile
subordine
MMSC 
(ANPM,A
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MADR/d
obținute 
structurile
subordine
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structurile
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structurile
subordine
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ea 
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de la 

e în 
e/ date 
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e în 
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schimbărilo
climatice 
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acestea 
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sănătății 
bunăstării 
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nte a PNDR 201
 MĂSURA 511 D

de 
Indica
SEA 

a proi
finanța
PNDR)

și 

Suprafa
pajiști 
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extensi
Suprafa
agricol
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eroziun
solului
produs
apă 

irea 
Particu
prezent
aer 
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la 
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Produc
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energie
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și 

Popula
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ă de 
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i 

Num
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ă cu 
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de 
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% 
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UL NAŢIONAL D
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ctare din 
prafața 
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energie din 

se 
enerabile 
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măr 

oiembrie 2014
DE DEZVOLTAR
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(tendințe) 

Menținere/C
reștere 

Descreștere 
suprafață 

Descreștere 

Menținerea 
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redus 

Creștere 

Creștere 

Descreștere 

Creștere 

E RURALĂ 2007

Instituția
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raportar
e de infor
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obținute 
structurile
subordine
MADR/IN
Eurostat, 

MADR/d
obținute 
structurile
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MADR/d
obținute 
structurile
subordine
MMSC (A
MADR/d
obținute 
structurile
subordine
Ministeru
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MADR/d
obținute 
structurile
subordine
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obținute 
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de la 
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de la 
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de la 
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ea 
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- 

- 

- 
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EURI ȘI
URSE 
URALE) 

RIMONIUL 
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AJUL ŞI
NAJAREA 
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l obiectivului

indicatoru
populației
indicatoru
Populației
datorită pe
va putea f
baza unor 

Evaluarea ex‐an
IN FEADR PRIN

Obiective 
relevante 
mediu 

 

Maximizar
eficientizăr
utilizării 
resurselor  

 

 

Conservare
și 
consolidare
peisajelor 
patrimoniu
rural 
România 
 
Promovare
planificării
dezvoltării 
utilizării 
durabile 
terenurilor 

rsiunea iniția
lului nu a f
i inițial „Săn

ului demogra
”; 

ul este foarte
i (o dată la 10
eriodicității r
fi raportat an
metodologii
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 MĂSURA 511 D

de 
Indica
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sistem 
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apelor 
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rii 

Cantita
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utilizat
terenur
agricol
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ea 
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și 

a 
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sprijini

Suprafa
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Suprafa
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fost consider
nătatea popul
afic este unu

e greu cuanti
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nual în cadru
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% d
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e foarte difici

rt de mediu, No
UL NAŢIONAL D

antificare 
nitate de 
sură) 
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măr 
ective 
turale 

din suprafaţa 
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ori propuși în
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tă mai multo
în raport cu 

orită periodic

or Populației 
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ilă; 

oiembrie 2014
DE DEZVOLTAR

Evaluare 
(tendințe) 

Creștere 

Creștere 

Menținerea 
valorilor 
actuale ș
îmbunătățire
a condițiilor

Descreștere 

Menținere/ 
Creștere 

n cadrul SEA
ări în structu

or motive: 
obiectivul 

cității realiză

(o dată la 10
zare, iar cuan

E RURALĂ 2007

Instituția
responsa
raportar
e de infor

MADR/d
obținute 
structurile
subordine
MMSC (A

MADR/d
obținute 
structurile
subordine
etc.) 

și 
e
r  

MADR/d
obținute 
structurile
subordine
MMSC 
și M
Culturii  
MADR/d
obținute 
structurile
subordine
etc.) 
MADR/d
obținute 
structurile
subordine
etc.) 

A, la nivelul v
ura demogra

principal „S

ării Recensă

0 ani), indica
ntificarea ace

7‐ 2013 

a 
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ea/sursel
rmații 

date 
de la 

e în 
ea 
ANPM) 

date 
de la 

e în 
e (APIA 

date 
de la 

e în 
ea 
(ANPM) 

Ministerul 

date 
de la 

e în 
e (APIA 

date 
de la 

e în 
e (APIA 

versiunii 
afică” în 

Sănătatea 

ămintelor 

atorul nu 
estuia în 



 

PROIECT C
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condiț
acestu
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COFINANŢAT D

l, se propun
țiile în care 
ui indicator. 

Evaluarea ex‐an
IN FEADR PRIN
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ea acestui in
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ndicator, cu 
ifica din surs

rt de mediu, No
UL NAŢIONAL D

mențiunea 
se valide de

oiembrie 2014
DE DEZVOLTAR

că acesta p
 informații p

E RURALĂ 2007

poate fi rein
pentru monit

7‐ 2013 

nserat în 
torizarea 
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Scopu
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aspect
mediu
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de imp
proces
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2014 
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Măs

Măs

Măs

Măs

Măs

Măs
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Măs

Măs

Măs

Măs
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Măs

Măs

Măs

Măs

Măs

 

Prezen
ante a 

“E
COFINANŢAT D

Rezumat non

ul principal a
ă 2014-2020
telor de med
ului și pentru
fectuată pent
plementarea 
sul de elabor

R este concep
– 2020. Ace
erul cât și ge

Prezentar

măsurilor 

sura 1. Trans

sura 2. Servi

sura 4. Inves

sura 6. Dezv

sura 7. Servi

sura 8. Inves

sura 9. Înfiin

sura 10.Agro

sura 11. Agri

sura 13. Plăți
cifice (Art.31

sura 14. Bun

sura 15. Serv

sura 16. Coo

sura 17.Gesti

sura 19. LEA

ntul Raport d
 PNDR 2014

Evaluarea ex‐an
IN FEADR PRIN

n-tehnic 

al evaluării 
0 (PNDR 20
diu în pregă

u a contribui 
tru a confirm
PNDR 2014

rare și adopta

put pentru a
esta va ofer
estionarea me

rea tuturor m

sfer de cunoș

cii de consili

tiții în active

oltarea explo

cii de bază ș

stiţii în dezv

nţarea grupur

o-mediu și cl

icultură ecol

i pentru zone
1) 

năstarea anim

vicii de silvo

perare (Art. 

ionarea riscu

ADER (Art. 4

de mediu pre
4-2020. Proc

nte a PNDR 201
 MĂSURA 511 D

strategice d
014-2020), v
ătirea PNDR
la dezvoltar

ma faptul că 
4-2020 sunt 
are a unui ast

a sprijini dez
ri oportunităț
ediului în zo

măsurilor P

ștințe şi acțiu

iere (Art.15)

e fizice (Art. 

oatațiilor și a

i reînnoirea s

voltarea zone

rilor de produ

imă (Art. 28

ogică (Art. 2

e care se con

malelor (Art.3

-mediu, serv

35) 

urilor (Art. 36

42-44) 

egătit în cadr
cesul SEA se

14‐2020 ‐ Rapor
DIN PROGRAM

 
136 

de mediu (SE
versiunea m

R, în scopul 
rea durabilă î
posibilele ef
identificate,

tfel de progra

zvoltarea rur
ți considerab

onele rurale d

PNDR 

uni de inform

 

17) 

a întreprinder

satelor în zon

elor forestier

ucători (Art.2

) 

29) 

nfruntă cu co

33) 

vicii climatice

6) 

rul SEA a fo
e realizează î

rt de mediu, No
UL NAŢIONAL D

EA) a Progr
martie 2014, 

asigurării u
în a Români
fecte semnif
, descrise, ev
am. 

rală din Rom
bile și va in
din România.

mare (Art.14)

rilor (Art. 19

nele rurale 

e și ameliora

27) 

nstrângeri na

e și conserva

ost elaborat c
în paralel cu

oiembrie 2014
DE DEZVOLTAR

ramului Naț
este de a 

unui grad ri
e. Evaluarea

ficative asupr
valuate și lua

mânia în peri
nfluența, prin
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9) 

area viabilită

aturale sau c

area pădurilo

ca parte integ
u dezvoltarea

E RURALĂ 2007

țional de De
consolida in
idicat de pro
a strategică d
ra mediului 
ate în consid

ioada de pro
n măsurile s

ății pădurilor

u alte constr

or (Art. 34) 

grantă a eval
a și evaluarea

7‐ 2013 

ezvoltare 
ntegrarea 
otecție a 
de mediu 
generate 
derare în 

ogramare 
sale, atât 

r (Art. 

rângeri 

luării ex-
a ex-ante 
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A) Ev
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Caract
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area efectelo
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za efectelor 

valuarea măsu
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u și acțiunile
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țialpozitivput
ficativ, iar "
sociate cu dif

nda efectelor 

) Efect pot

Efect pot

Neutru / 

Efect inc

aluarea efect

st evaluate e
duale asupra

Evaluarea ex‐an
IN FEADR PRIN

țional de Dez
aliza, alături 

mediu este su
ităților și a a

 

valuare 

or asupra med
mediul. Eva

mentarea PND

cuprinde tr

urilor planifi

ului au fost a
e (însemnând
țiune are un

d "+" pentru u

nsității efecte

n ceea ce pr
te și semnif
potențial imp
tare de la
ternicsemnif

"0" un efect 
ferite culori. 

potențiale 

tențial pozitiv

tențial pozitiv

nici un efect
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telor cumula

efectele cumu
a factorilor de

nte a PNDR 201
 MĂSURA 511 D

zvoltare Rur
de Raportu

upus consult
altor factori 
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aluarea a iden
DR.  

rei etape pri

icate de prog

analizate în c
d domenii d
n impact po
un impact po

elor 

rivește pozi
ficația (sau i
pact asupra m
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potențial ne

v puternic  

v 

t 

ative asupra a

ulative. Prin 
e mediu. 
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l de Mediu 

tării cu autor
interesați în

tensității ace
ntificat poten
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de intervenție
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intensitatea) 
mediului a pr
a ,"1" la,
" reprezintă 
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aspectelor de

cumul se în

rt de mediu, No
UL NAŢIONAL D

20. În cadrul
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ritățile și cu
n legătură c

estora s-a baz
nțialele efect

re globală) în

matrici de ev
e și măsuri)
egativ, cu p
tiv și "-" pent
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un efect pot

un efect). Se

) Efect p

2) Efect p

Efect m

 

e mediu 
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oiembrie 2014
DE DEZVOLTAR

l consultărilo
cumentul car

 publicul. În
u efectele im
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) programulu
privire la fie
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potențial nega

potențial nega

mixt 

ul simultan a

E RURALĂ 2007

or organizate
re reflectă r

n acest fel se
mplementări

iză a modulu
tive asupra m

obiectivele de

afișează obie
ui. Astfel de
ecare compo
ct potențial n

udinea cu p
icate în matr
ție de semnif
eprezintă un
iv puternicm

ensitatea efec

ativ 

ativ puternic

al mai multo

7‐ 2013 

e, PNDR 
ezultatul 

e asigură 
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e mediu 

ective de 
e matrici 
onentă a 
egativ. 

rivire la 
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ficația sa 
n efect 

mai puțin 
ctelor au 
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or acțiuni 
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Programul
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Programul
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resurselor;
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Efecte cum
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Evaluarea ex‐an
IN FEADR PRIN
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ropune prior
nivel Europe
e termen me
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l,prin domen
eții, atât pen
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, precum și o
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it investiții p
de trai al cetă
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a competitiv
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l va sprijini
e cunoștințe 

mediului și s
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ui 7.6.;  
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ătățirea medi
mod negativ m

otențial cum
ncluziona că

climatici pr
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mulate poten
ate observa 
reducere a a

rea de măsu
gative, este n
vității tuturo
ilor agricole

nte a PNDR 201
 MĂSURA 511 D

globală a PN

rități și dom
ean și Națio
ediu și lung 
ezvoltare dur

pe o analiză 

niile de inter
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o dezvoltare a

suri ce vizea
pentru apă po
ățenilor din a

bui la menți
vității, ceea 

ii considerar
și tehnologii

schimbările c
ale ale PND
ărei priorități
ngerii obiec

apitolelor 7.6
iului într-o 
mediul;   
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ației este un
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că acesta efe

acestora; 
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necesară pent
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impactului
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statutului se
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gestionarea 

măsuri de co
mare efectele
DR au fost tr

r proiecte, în
n practică a 
considerăm o
i PNDR 201

4-2020 trebu
adiul inițial, 
trebuie infor
iorul siturilo
onanţa de ur
nservarea ha
letări prin L
vităţi din per

nereze polua
re au fost de
ativ, având în

7‐ 2013 

e de 7% 
 este de 

domeniul 
itoare la 
 asupra 

abitate”), 
nuate sau 

omânia a 
onservare 
e face la 
aza unei 
siturilor 

onservare 
e asupra 
ratate în 

n special 
acestora 

oportună 
14-2020, 

uie să fie 
cerințele 
rmați cu 
or rețelei 
rgenţă a 

abitatelor 
Legea nr. 
rimetrele 
area sau 
esemnate 
n vedere 
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15 
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nexaA – În
014 - 2020 

porarea nevo

Cunoștințe a

Servicii de
adecvate și 
producători 

Adaptarea a
cercetării l
păduri și pro
Nivel adec
realizarea d

Modernizar
agricole și a

Reînnoirea 
Restructurar
ferme orien
Înființarea d

Lanțuri scur

Managemen
Acces faci
pentru ferm
din  zonele r

Mențineread
mediu a tere

Susținerea u

Creșterea su

Menţinerea 

Protecția res

Adaptarea l

Evaluarea ex‐an
IN FEADR PRIN

ncorporarea

oilor în prior

Titlul

adecvate în râ

e consiliere 
de calitate p
și noi afaceri

activităților de
a nevoile fer
ocesatorilor 
cvat de capi
e activități ag

rea sectorului 
adaptarea aces

generațiilor d
rea şi moder
tate către piaţ
de grupuri și o

rte de aproviz

ntul riscului în
il la instrum
mieri, procesa
rurale 

diversității bi
enurilor agrico

unui managem

uprafețelor îm

calității resur

surselor de so

a efectele sch

nte a PNDR 201
 MĂSURA 511 D

a nevoile în

ritățile și dom

l nevoii 

ândul fermieri

și consultan
pentru fermier
 în domeniul n

e cercetare și 
rmierilor, deț

ital și tehno
ricole modern

de procesare
stuia la standa

e fermieri 
rnizarea ferm
ţă 
organizații de 

ionare funcțio

n agricultură ș
mente financi
atori, amicilor

iologice  și 
ole și forestier

ment durabil al

mpădurite 

rselor de apă 

ol 

imbărilor clim
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 prioritățile

meniile de in

lor 

nță agricolă,
ri, grupuri de
non-agricol 

a rezultatelor
ținătorilor de

ologie pentru
ne 

 a produselor
ardele UE 

melor mici, în

producători 

onale 

și silvicultură
iare adecvate
r antreprenori

a valorii de
re 

l pădurilor 

matice 

rt de mediu, No
UL NAŢIONAL D

e și zonele d

tervenţie ale
Priorit

dezvolta
Priori
Priori
Priori
Priori

, 
e 

Priori
Priori
Priori
Priori

r  
e 

Priori
Priori

u  Priori
Priori

r Priori
Priori
Priori

n Priori

Priori
Priori
Priori
Priori
Priori

e 
i  

Priori
Priori
Priori

e  Priori
Priori
Priori
Priori
Priori

Priori

Priori

Priori

oiembrie 2014
DE DEZVOLTAR

de interes a

e PNDR 2014
tatea de 

are rurală 
itatea 1 
itatea 2 
itatea 3 
itatea 4 
itatea 1 
itatea 2 
itatea 3 
itatea 6 
itatea 1 
itatea 3 

itatea 2 
itatea 5 
itatea 3 
itatea 6 
itatea 2 
itatea 2 

itatea 3 
itatea 6 
itatea 1 
itatea 3 
itatea 3 
itatea 2 
itatea 3 
itatea 6 
itatea 4 
itatea 5 
itatea2 
itatea4 
itatea 5 

itatea 4 

itatea 4 

itatea 5 

E RURALĂ 2007

ale PNDR 

4 - 2020 
Domeni
interve

1A, 1
2A, 2
3A, 3

4A, 4B,
1A 

2A, 2
3A 
6A 

1A,1B
3A 

2A 
5D 
3A 
6A 
2B 
2A 

3A 
6B 

1A, 1
3A 
3B 
2A 
3A 
6A 

4A, 4
5A 
2A,
4C 

 
5E 

4B 

4C 

5A, 5

7‐ 2013 

iu de 
nţie 
C 

2B 
B 
, 4C 

2B 

B 

B 

4C 

   

5E 
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20 
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23 
24 

25 

26 
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Nivel redus
sectorul ag
economie cu

Reducerea 
excluziune s

Infrastructu
rurale 
Creșterea n
rurale 
Patrimoniu 
Dezvoltare 
Rețea nați
interconecte
și facilitarea
experiențe 
Accesul la i
Modernizar

Evaluarea ex‐an
IN FEADR PRIN

Titlul

s  de emisii de
gricol  și spr
u emisii scăzu

gradului de 
socială 

ura de bază şi 

numărului de 

local conserv
locală prin ab
onală de de
eze actorii imp
a schimbului 

infrastructura 
rea infrastructu

nte a PNDR 201
 MĂSURA 511 D

l nevoii 

e gaze cu efec
rijinirea trece
ute de carbon

sărăcie și a

servicii adecv

locuri de mun

at 
bordarea LEAD
ezvoltare rur
plicaţi în dezv
de informații,

modernă TIC
urii de învățăm
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ct de seră din
erii către  o

a riscului de

vate în zonele

ncă în zonele

DER 
rală care să
voltarea rurală
, cunoștințe și

C 
mânt agricol 

rt de mediu, No
UL NAŢIONAL D

Priorit
dezvolta

n 
o 

Priori

Priori

e 
Priori

e 
Priori

e Priori

Priori
Priori

ă 
ă 
i 

Priorităţile

Priori

Priori

oiembrie 2014
DE DEZVOLTAR

tatea de 
are rurală 
itatea 4 

itatea 5 

 
itatea 6 

 
itatea 6 
itatea 6 

itatea 6 
itatea 6 
e 1,2,3,4,5,6 

itatea 6 

itatea 6 

E RURALĂ 2007

Domeni
interve

4C 

5C, 5D,

 
6A, 6

 
6B 

6A, 6

6B 
6B 
- 

6B 

6B 

7‐ 2013 

iu de 
nţie 

, 5E 

6B 

6B 
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Planu
politic
releva

 

Nivel I

 

Europ
europe
intelig
favora

Politic
2014-2

“E
COFINANŢAT D

nexa B – P
020 

uri, p
ci și 
ante 

Internaţiona

pa 2020: O 
eană pentru 
gentă, ecol
abilă incluziu

ca de coeziu
2020 

Evaluarea ex‐an
IN FEADR PRIN

Planuri, pr

programe, 
strategii 

al 

strategie 
o creștere 
ogică și 

unii 

une a UE 

nte a PNDR 201
 MĂSURA 511 D

rograme, po

Descriere, o

Europa 202
creștere a U
2020. Urm
pentru o 
durabilă și 
Strategia 
ambițioase p
materie de e
/ mediu, ocu
incluziune 
îmbunătățire
general. 

În ceea 
mediului se 
promova o 
resurselor, 
ecologică și
special, își p
obiectivele 
tip 20/20
emisiilor de
cel puțin 20
1990 sau cu
condițiile 
creșterea la 
din surse re
final de ene
eficienței 
procent. 
Obiective 
-Realizarea
Europa 20
inteligentă, 
incluziunii; 
- Concentrar
-Maximizare
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olitici și str

obiective/axe

0 reprezintă
UE pentru pe
mărind obiec

creștere 
favorabilă 
stabilește 

pentru statel
educație, ino
uparea forței

socială 
ea compet

ce priveșt
referă la nec
utilizaremai

o econ
i mai compet
propune să î
climatice/de

0/20, prin 
 gaze cu efe

0% față de n
u 30%, în c
sunt prie
20% a pond

egenerabile 
ergie, precum
energetice 

obiectivelo
020 pentru 

durabilă ș
 
rea pe rezult
ea impactul

rt de mediu, No
UL NAŢIONAL D

rategii lega

e prioritare

ă strategia de
erioada 2010
ctivele 2020

inteligentă
incluziunii

obiective
le membre în
vare, energie

i de muncă ș
și pentru

titivității în

te protecția
cesitatea de a
i eficientă a

nomie ma
titivă.În mod
îndeplinească
e energie de

reducerea
ect de seră cu
nivelurile din
cazul în care
elnice, prin
derii energie
în consumu

m și creșterea
cu acelaș

or Strategie
o creștere

și favorabilă

ate;  
lui finanțări

oiembrie 2014
DE DEZVOLTAR

ate de PND

Cum v
aceste ob
a mediul

e 
-
0 
ă, 
i, 
e 
n 
e 
și  
u 
n 

a 
a 
a 

ai 
d 
ă 
e 
a 
u 
n 
e 
n 
ei 
ul 
a 
și 

PNDR 
obiective
Strategie
UE, pr
resurselo
agricultur
reducerea
seră (G
referitoar
regenerab
către o 
reduse de

PNDR 
economic
accent pe
de carb
practicilo
prietenoa

ei 
e 
ă 

ii 

PNDR 
propune 
dezvoltar
economic
din Româ

E RURALĂ 2007

DR2014 – 

va sprijin
biective de p
lui 

sprijină 
ele de me
i Economice

romovând 
or prin înc
rii de a con
a gazelor cu 
ES) și ob
re la 
bilă prin 

economie
e carbon. 

sprijină o 
că durabi
e reducerea e
bon și su
or 
ase mediului;

2014-202
să sprij

re durabilă, s
că a zonelo
ânia. 

7‐ 2013 

niPNDR 
protecție 

parțial 
diu ale 
e pentru 
eficiența 
curajarea 
ntribui la 

efect de 
biectivele 

energia 
tranziția 

ecuemisii 

creștere 
lă, cu 
emisiilor 
usținerea 
agricole 

; 

0 își 
jine o 

socială și 
or rurale 
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Politic
(PAC)

“E
COFINANŢAT D

uri, p
ci și 
ante 

ca Agricolă 
) 

Evaluarea ex‐an
IN FEADR PRIN

programe, 
strategii 

Comună 

nte a PNDR 201
 MĂSURA 511 D

Descriere, o

UE. 
 
Lista obiecti
-Cercetare ş
-Tehnologia
Comunicaţii
-Competitiv
mici și mijlo
-Trecerea la
scăzute de d
-Adaptarea 
prevenirea 
riscurilor ; 
-Protecția 
eficientă a re
-Transport 
blocajelor 
infrastructur
-Ocuparea 
sprijinirea 
muncă ; 
-Incluziunea
sărăciei : 
-Educație, c
tot parcursu
-Consolidare
instituțional
administrați

Politica Ag
este una di
Comunității 
a asigura ce
Comunității
de reguli 
reglementea
și comer
agricole în 
care acordă 
dezvoltării r

PAC în pers

Obiective: 

1) producţie
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obiective/axe

ivelor temati
i Ionovare; 

a Inform
ilor (TIC); 

vității înt
ocii (IMM-ur
a o econom
dioxid de carb
la schimbări

și m

mediului ș
esurselor; 
durabil și

din re
ri: 

forței de 
mobilității 

a socială și 

competențe ș
l vieții; 
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e și a 
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gricolă Com
ntre primele
Europene, c

rințele de hr
. PAC repre

și mecan
ază producția
rcializarea 

Uniunea E
o atenție to

rurale. 

spectiva 2020

e alimentară v

rt de mediu, No
UL NAŢIONAL D

e prioritare
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maţiei ş

treprinderilo
ri) ; 

mie cu emisi
bon; 
ile climatice

managementu

și utilizarea

 eliminarea
eţeaua de

muncă ș
forței de

combaterea

și învățare pe

capacități
eficiențe

mună (PAC
e politici ale
creată pentru

rană în cadru
ezintă un se
nisme care
a, prelucrarea

produselo
Europeană, ş

t mai sporită

0– 

viabilă; 

oiembrie 2014
DE DEZVOLTAR

Cum v
aceste ob
a mediul

şi 

r 

ii 

e, 
ul 

a 

a 
e 

și 
e 

a 

e 

ii 
ei 
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e 
u 

ul 
et 
e 
a 
r 

şi 
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PNDR 
instrumen
agricultur
politicile 
vor fi 
România
continuar
realizate 
România
susținute 
2013; 

PNDR 2
să spr
generale 
Agricole 

E RURALĂ 2007

va sprijin
biective de p
lui 

2014-2020
ntul prin 
ra comuni
de dezvolta

implement
a, precum 
re a pro

de la 
a la UE în

de PNDR

2014-2020 ur
rijine ob

ale 
Comune le

7‐ 2013 
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protecție 

0 este 
care 

itară și 
are rurală 
tate în 

și de 
ogreselor 
aderarea 
n 2007, 

R 2007-

rmărește 
biectivele 

Politicii 
egate de 
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ci și 
ante 

gia UE 
area la sc
tice (2013) 
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Evaluarea ex‐an
IN FEADR PRIN

programe, 
strategii 

privind 
chimbările 

privind 
E (2011) 

nte a PNDR 201
 MĂSURA 511 D

Descriere, o

2) managem
naturaleşi p
schimbărilor

3) dezvoltar

Obiectivul 
spori grad
capacitatea 
impactul sc
nivel local, 
dezvoltând 
îmbunătățin
exemplu, în
adaptare și
manageman
acorda prior
adaptare ca
cheie trans-
și/sau tran
încurajate p
demonstrație
fel ca și 
abordările 
pentru adap
având ca
tehnologiilo

Strategia es
stopa pie
restabili eco
care este 
eforturile de
globale a fu
în UE până
are scopul d
spre o econ
din punct d
Aceste ținte
serie de obie
abordări baz
atenuarea s
adaptarea la
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obiective/axe

ment durabil 
politici de 
r climatice;

re teritorială 

general este
dul de p

de a r
chimbărilor 
regional, na
o abordare 
d coordo

ntre strategii 
i planuri n

nt al riscu
ritate proiect
are abordeaz
sectoriale, tr
nsfrontaliere
proiecte cu 
e și transfe
infrastructur
bazate pe

ptare, precum
a scop 
or inovative d

ste concepu
erderea bi
osistemele î

posibil, și
e prevenire 
uncțiunilor e
ă în 2020. D
de a accelera
nomie verde
de vedere a
e pot fi ati
ective strateg
zate pe ecos
chimbărilor 
a acestea, c

rt de mediu, No
UL NAŢIONAL D

e prioritare

al resurselo
gestionare a

echilibrată.

e acela de a
pregătire ș
răspunde la
climatice la

ațional și UE
coerentă ș

onarea, de
naționale de

naționale de
ului. Se va
telor pilot de
ză probleme
ransregionale
e. Vor f

potențial de
erabilitate, la
ra verde ș

e ecosistem
m și proiecte

promovarea
de adaptare. 

ută pentru a
iodiversității
n măsura în
i intensifica
a degradări

ecosistemulu
De asemenea
a tranziția UE
e și eficientă
al resurselor
inse printr-o
gice, inclusiv
sistem pentru

climatice ș
conservare ș

oiembrie 2014
DE DEZVOLTAR

Cum v
aceste ob
a mediul

r 
a 

securitate
gestionar
resurselo
dezvoltar
echilibrat
să contri
rurală. 

a 
și 
a 
a 

E, 
și 
e 
e 
e 
a 
e 
e 
e 
fi 
e 
a 
și 
m 
e 
a 

PNDR v
general 
infrastruc
a a
schimbăr

a 
i, 
n 
a 
ii 
ui 
a, 
E 
ă 
r. 
o 
v 
u 
și 
și 

PNDR va
stabilite 
biodivers
mediu 
terenurilo
HNV, 
specii s
agricole, 
împăduri
agricole 
în păduri

E RURALĂ 2007

va sprijin
biective de p
lui 

ea alim
rea durab
or natura
rea te
tă și, de as
ibuie la dez

va sprijini ob
de adap

cturii agricol
atenua 
rilor climatic

a sprijini ob
prin me

sității și a va
a sisteme

or agricole 
conservarea

specifice ter
precum

irea ter
în zonele d
. 

7‐ 2013 

niPNDR 
protecție 

mentară, 
bilă a 
ale și 
eritorială 
semenea, 
zvoltarea 

biectivul 
ptare a 
le pentru 
efectele 

ce. 

biectivele 
enținerea 
alorii de 
elor și 

de tip 
a unor 
renurilor 

m și 
renurilor 

deficitare 
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Strateg
Durab

 

Acord
pentru
progra

“E
COFINANŢAT D

uri, p
ci și 
ante 

gia de D
bilă CE (2009

dul de P
u perioad
amare 2014-2

Evaluarea ex‐an
IN FEADR PRIN

programe, 
strategii 

Dezvoltare 
9) 

Parteneriat 
da de 
2020 

nte a PNDR 201
 MĂSURA 511 D

Descriere, o

sporire a 
folosindu-le
inovație ba
refacerea 
conservarea 

 

Un cadru pe
lung a s
creșterea 
socială și pr
în sinergie 
Obiectivele 
mediului inc
utilizare a 
resurselor 
combaterea 
reducerea po
prin prom
durabil, pre
gestionarea 
și aer.  

Acordul d
alinierea cu
creștere in
favorabilă 
specific a
conformitate
acordului, 
economică, 

În vederear
creștere 
reflectatedeo
Acordului d
României tr
într-o eco
competitivă,
următoarelo
dezvoltare:

I. Competiti

II. Oameni ş

III. Infrastru
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obiective/axe

resurselo
e într-un mo
azată pe na

ecosistem
biodiversită

entru o viziun
ustenabilităț
economică, 
rotecția med
și se spriji
specifice de

clud creștere
energiei c

naturale
schimbărilo

oluării fonic
movarea 
ecum și co
consumul ge

de partener
u strategia U
nteligentă, 
incluziunii, 

al fiecărui 
e cu 

inclusiv 
socială și ter

realizării as

obiectivul 
de Parteneria
rebuie să fie 
onomie m
, prin 

or cinci pr

ivitate 

şi societate 

uctură 

rt de mediu, No
UL NAŢIONAL D

e prioritare

or naturale
od durabil, ș
atură pentru
melor ș
ății.  

ne pe termen
ții în care

coeziunea
diului se află
ină reciproc
e protecție a
a gradului de
curate și a

e pentru
or climatice
e și a aerulu
transportulu

onservarea ș
eneral de apă

riat asigură
UE pentru o
durabilă ș

cu scopu
fond, în
obiectivele
coeziunea

ritorială. 

spirațiilor de
economică

general a
at, economia
transformată

modernă ș
abordarea

rovocări de

oiembrie 2014
DE DEZVOLTAR

Cum v
aceste ob
a mediul

e 
și 
u 
și 

n 
e 
a 
ă 
c. 
a 
e 
a 
u 
e, 
ui 
ui 
și 
ă 

PNDR sp
mediu s
Strategie 
Durabilă 
contribuț
principal
calității a

ă 
o 
și 
ul 
n 
e 
a 

e 
ă, 
al 
a 
ă 
și 
a 
e 

PNDR 
număr d
anume 
Oameni 
Resurse. 
şi 
Administ

E RURALĂ 2007

va sprijin
biective de p
lui 

prijină obiect
stabilite în 

de De
a UE

ția adusă
, la îmbu

apei. 

se adreseaz
detrei provo

Compet
și socie

Sunt adresat

trareașiguver

7‐ 2013 

niPNDR 
protecție 

tivele de 
această 

ezvoltare 
E prin 
ă, în 
nătățirea 

ză unui 
ocări, și 
titivitate, 
tate și 
te parţial 

rnarea. 
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Nivel N

 

Strateg
Dezvo
Român
2020-2

Progra
Reform
al Rom

“E
COFINANŢAT D

uri, p
ci și 
ante 

Naţional 

gia Naționa
oltare Dur
niei Orizont
2030 

amul Nați
mă 2011-20
mâniei 

Evaluarea ex‐an
IN FEADR PRIN

programe, 
strategii 

ală pentru 
rabilă a 
turi 2013-

onal de 
13 (PNR) 

nte a PNDR 201
 MĂSURA 511 D

Descriere, o

IV. Resurse

V. Administ

Obiectivele 
și acțiunile c
conformitate
ale Uniunii E

 
1.Schimbări
curată  
2.Transportu
3.Consumul
4.Conservar
resurselor na
5.Sănătatea 
6.Incluziune
migrația  
7.Sărăcia g
dezvoltării d
8.Educație ș
9.Cercetare 

PNR este in
aplicare a S
nivel națion
măsurile și
întreprinse 
obiectivele a
a elimina
structurale,
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obiective/axe
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care trebuie î
e cu orientăr
Europene su

ile climatice

ul durabil  
l și producția
rea și 
aturale  
publică  

ea socială, d

globală și 
durabile  
și formare  
și dezvoltare

nstrumentul 
Strategiei Eur
nal și se con
i acțiunile 

pentru 
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a blocaje

în ceea 

rt de mediu, No
UL NAŢIONAL D

e prioritare
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3, 2020, 2030
întreprinse în
rile strategice
unt: 

e și energia

a durabilă 
gestionarea

demografia ș

provocările

e, inovare 

de punere în
ropa 2020 la

ncentrează pe
care trebuie
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ce priveşte

oiembrie 2014
DE DEZVOLTAR

Cum v
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a mediul
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n 
e 

a 
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PNDR 
următoar
mediu ale
- Schimb

energia
- Consum

durabil
- Conser

resurse
- Sănătat
- Incluzi

demog
- Sărăcia

provoc
durabil

- Educaț
- Cerceta

inovare
 

prin 
următoar
strategice
 
-Schimbă
sectorul
competi

-Managem
naturale

-Dezvolta
echilibr

n 
a 
e 
e 
e 
u 
-
e 

PNDR 
principal 
și, indir
obiectiv n

Prioritate
domeniil
1B) și 1C

E RURALĂ 2007

va sprijin
biective de p
lui 

2014-2020 
rele obiect
e strategiei: 
bările clima
a curată  
mul și p
lă 
rvarea și ges
elor naturale 
teapublică 
iunea 

grafia și migr
a global
cările de
le 
ție și formare
are și dez
e 

intervenţiile
rele 
e:  

ările structu
l agro-alime
itivitatea;  
mentul re

e;  
area te
ată. 

va contri
la primul 

rect, la al
național al PN

ea 1 a PND
e de interven
C), va oferi 

7‐ 2013 

niPNDR 
protecție 

sprijină 
tive de 

atice și 

producția 

stionarea 

socială, 
rația 
lă și 
ezvoltării 

e  
zvoltare, 

e în 
domenii 

urale din 
entar și 

esurselor 

eritorială 

ibui în 
obiectiv 

l doilea 
NR.  

DR prin 
nţie 1A), 
instruire 



 

PROIECT C
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politic
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Strateg
Rurală

 

Cadru
dezvo
sectoru

“E
COFINANŢAT D

uri, p
ci și 
ante 

gia de D
ă 2014-2020 

ul național st
ltare dura
ului agro-ali

Evaluarea ex‐an
IN FEADR PRIN

programe, 
strategii 

Dezvoltare 

trategic de 
abilă a 
imentar și 

nte a PNDR 201
 MĂSURA 511 D

Descriere, o

creștere econ
de muncă. 

Priorităţile s
- Ocuparea 
- Cercetare,

(CDI); 
- Schimbări

curată; 
- Educaţie;
- Incluziune

sărăciei; 

Obiectivele 
sunt:  
 Ţinta naţ

emisiilor 
(GES) cu 
de referinț

 Ţinta naţ
energiei 
(SRE) în 
energie - 2

 Ţinta naţi
10 Mtoe 
energie pr

Obiectivul 
strategii este
durabilă și f
accent pe 
resurselor na

Nevoile, ide
această str
biodiversitat
valoare na
accesibilitat
extinderea 
calitatea și c
de gaze cu 
solului și a
climatice.  

Obiectivul 
Strategic R
principal de
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obiective/axe

nomică și oc

strategice ale
forţei de mu

, Dezvoltare

ile climatice

e socială/ 

naţioanale

ţională 2020
de gaze cu e
20% compa

ță 1990; 
ţională 202
din surse 
consumul f

24%; 
ională 2020:
(19%) din c

rimară. 

strategic 
e o economi
favorabilă in
gestionarea 

aturale. 

entificate ca
rategie, se 
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aturală, ge
e durabile p

zonelor 
cantitatea ap
efect de ser

adaptarea la 

Cadrului 
Rural este d
e necesitatea

rt de mediu, No
UL NAŢIONAL D

e prioritare

cuparea forțe

e PNR sunt:
uncă; 
e şi Inovare

e și energia

reducerea

de mediu

0: reducerea
efect de seră

arativ cu anu

0: ponderea
regenerabile

final brut de

 reducere de
consumul de

al aceste
e inteligentă

ncluziunii, cu
durabilă a

a priorități în
referă la

e de înaltă
estionare ș
entru păduri

forestiere
pei și emisiile
ră (GES) ale

schimbările

Naționa
determinat în
a de a stabil

oiembrie 2014
DE DEZVOLTAR
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a mediul
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a 

a 
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ă 
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e 
e 

e 
e 
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tehnice, a
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privire 
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schimbăr
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ă, 
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a 

n 
a 
ă 
și 
i, 
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e 
e 

Intervenț
la limita
carbon d
promovar
schimbăr
agricultur
rurale.  

De asem
susține o 
accent pe
de carbo
practicilo
prietenoa

al 
n 
li 

PNDR v
cadru str
investiții 

E RURALĂ 2007

va sprijin
biective de p
lui 

ă și serv
nță pentr
ăți cun
aptitudinile, 
citatea glob
re a fermie
la mediu 

legate 
rile climatice

țiile PNDR v
area ampre
din agricultu
rea adaptă
rile climat
ră și în 

menea, PN
creștere dur

e reducerea e
on și prin su
or 
ase cu mediu

va contribui 
rategic gene

în agr

7‐ 2013 

niPNDR 
protecție 

vicii de 
ru a 

noștințele 
inovarea 
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și la 
de 

e. 

vor ajuta 
entei de 
ură și la 
ării la 
tice în 
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NDR va 
rabilă, cu 
emisiilor 
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agricole 

ul. 

la acest 
eral prin 
ricultură, 
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releva

 
a zon
2014-2

Strateg
perioa
versiu
perioa

“E
COFINANŢAT D

uri, p
ci și 
ante 

nelor rurale 
2020-2030 

gia Energeti
ada 2007 
une consolida
ada 2011 – 20

Evaluarea ex‐an
IN FEADR PRIN

programe, 
strategii 

între anii 

ică pentru 
– 2020, 

ată pentru 
020 

nte a PNDR 201
 MĂSURA 511 D

Descriere, o

linii directo
durabilă a s
românesc și
din compon
continuarea 
României. 

Cadrul Nați
determinat d
dezvoltare a

- Cerința d
alimentară n
siguranța ali
România;  

- Resursele
umane ale a

- Adecvarea
agricole di
furniza pe
internaționa
înaltă calitat

Obiectivul 
sectorului 
satisface ne
prezent, cât
lung, pentru
un standard
ceea ce priv
alimentară 
principiile d

Obiective de

• creșterea e

• promovare
pe bază de

• promovare
electrică ș
cogenerar
de cogene

• sprijinirea
diseminăr
cercetare a
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obiective/axe

oare pentru 
sistemului a
i a spațiului 
nentele de 

creșterii e

ional Strateg
de trei facto

a agriculturii:

de a asigura
națională și 
imentară a p

e materiale, 
griculturii na

a ecologică 
in România
e piața n
lă, produse a
te. 

general a
energetic 
voile de ene
t și pe term
u o economi
d de viață 
vește calitate

în confo
dezvoltării du

e dezvoltare 

eficienței ene

ea producție
e resurse reg

ea produceri
și termică în 
e și în specia

erare de înaltă

a cercetării, d
ii rezulta
aplicativă  

rt de mediu, No
UL NAŢIONAL D

e prioritare

o dezvoltare
agroalimenta
rural, ca una
bază pentru

economice a

gic Ruraleste
ori majori de
: 

a securitatea
de a garanta

populației din

naturale, ş
aţionale; 

a resurselo
a pentru a
națională ș
alimentare de

al strategie
este de a

ergie atât în 
men mediu ș
ie de piață ș
moderne, în
ea, siguranța

ormitate cu
urabile. 

durabilă:  

ergetice  

ei de energie
enerabile  

ii de energie
centralele de
al în centrale
ă eficiență  

dezvoltării ș
atelor de

oiembrie 2014
DE DEZVOLTAR

Cum v
aceste ob
a mediul

e 
r 
a 
u 
a 

e 
e 

a 
a 
n 

şi 

r 
a 
și 
e 

întreprind
zonele 
implemen
mediu și 

ei 
a 
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n 
a 
u 
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și 
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E RURALĂ 2007

va sprijin
biective de p
lui 

derile rur
rurale, 

ntarea măsu
climă. 

7‐ 2013 

niPNDR 
protecție 

rale și 
prin 

urilor de 
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Strateg
Sănăta
2020 

“E
COFINANŢAT D

uri, p
ci și 
ante 

gia Naţion
ate Publică 

Evaluarea ex‐an
IN FEADR PRIN

programe, 
strategii 

nală de 
2014 - 

nte a PNDR 201
 MĂSURA 511 D

Descriere, o

• reducerea 
sectorului 
mediului 

• utilizarea 
resurselor 

 

Strategia En
revizuire.Ac
principale 
energetice -
UE asumate

Obiective ge

• Oprirea t
crearea 
îmbunătăț
populației

• Adoptarea
în dome
existente l

• Continuar
de sănăta
performan
prealabilă 
stării de să

Pe baza pr
sănătate, 
scurt și me

• Reducerea
infecțioase

• Creșterea 
bolilor inf

• Îmbunătăț
populației

• Asigurare
calității vi
etapele cic

• Controlul 
risc com

14‐2020 ‐ Rapor
DIN PROGRAM

 
152 

obiective/axe

impactului
energeti

rațională și
energetice p

nergetică est
ceastava urm

ale noi
obiectivele 

e de România

enerale: 

tendințelor 
de cond

țirea stării d
  

a principiilor
eniul sănătă
la nivelul UE

rea reforme
ate pentru a
nțele sale ca

pentru î
ănătate 

roblemelor p
obiectivele 

ediu sunt: 

a poverii b
e  

capacității 
fecțioase  

țirea sănătăț
  

a sănătății 
ieții în Rom
clului de viaț

eficient al 
mportamenta

rt de mediu, No
UL NAŢIONAL D

e prioritare

i negativ a
ic asupra

i eficientă a
primare 

te în curs de
ma obiectivele

ii politici
de mediu ale
a. 

negative ș
diții pentru
de sănătate a

r și politicilo
ății publice

E  

i sistemulu
a îmbunătăț
a o condiție
îmbunătățirea

prioritare de
pe termen

bolilor non

de control a

ții mintale a

optime și a
mânia în toate

ță  

factorilor de
ali și a

oiembrie 2014
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Cum v
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a mediul

al 
a 

a 

e 
e 
ii 
e 

și 
u 
a 

r 
e 

ui 
ți 
e 
a 

e 
n 

-

a 

a 

a 
e 

e 
al 

Contribuț
obiective
îmbunătă
în spați
promovar
protecție 

E RURALĂ 2007

va sprijin
biective de p
lui 

ția PNDR l
e este indire
ățirea calităț
iul rural 
rea măsuri
a mediului. 

7‐ 2013 

niPNDR 
protecție 

la aceste 
ctă, prin 
ții vieții 
și prin 
ilor de 
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Strateg
Schim
2013-2
 
(Reviz
obiect
recom
prima 
2015 
2020)
 

“E
COFINANŢAT D

uri, p
ci și 
ante 

gia Național
mbările 

2020  

zuirea și ac
tivelor strate

mandate a se 
jumătate 

și pe parcur
. 

Evaluarea ex‐an
IN FEADR PRIN

programe, 
strategii 

lă privind 
Climatice 

ctualizarea 
egiei sunt 
efectua în 
a anului 
sul anului 

nte a PNDR 201
 MĂSURA 511 D

Descriere, o

mediului 
bolilor  

• Îmbunătăț
sistemului

Este polit
reducerea em
de seră 
abordarea eu

Strategia 
Schimbările
vizează, 
obiectivelor
distincte: 

• reducerea 
efect de 
obiectivel

• adaptarea 
având în
privind sc
document
europeanp
cunoștințe
colaborare
instituții 
prestigiu;

 
Sectoarele 
emisii de GE
 
1 Energie; 
2 Procese in
3 Solvenți și
4.Agricultur
5 Utilizarea 
destinației te
6. Gestionar
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obiective/axe

și depistare

țirea man
i de sănătate

ica naționa
misiilor de g
(GES), car
uropeană. 

Națională
e Climatice 

prin 
r sale, d
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la schimbăr
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precum și e
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i utilizarea a
ră;  
terenurilor ș

erenurilor și 
rea deșeurilo

rt de mediu, No
UL NAŢIONAL D

e prioritare

ea precoce a

nagementulu

ală privind
gaze cu efec
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ă privind
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intermediu
două părț

de gaze cu
opul atingeri
; 

rile climatice
politica UE
limatice și a
ate la nive
experiența ș
în acțiuni de

ri străini și cu
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la:  
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și schimbarea
silvicultură; 
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oiembrie 2014
DE DEZVOLTAR

Cum v
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a mediul
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ui 

d 
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0 
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u 
ii 

e, 
E 
a 
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și 
e 
u 
e 
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PNDR 
strategie 
mai exc
schimbăr
adaptarea
schimbăr

Programu
Dezvolta
va cont
emisiilor 
din sec
intermed
5/Domen
de 5A la
orientat 
eficienței
(apă, en
acțiuni 
emisiile 
amoniac 
Investiții
moderniz
fizice, u
regenerab
investiții 
tehnologi
economie
dioxid de

Activități
consultan
cadrul 
conduce 
de conș
promova 
economie
emisii re
rezistentă
climatice

E RURALĂ 2007

va sprijin
biective de p
lui 

sprijină 
în ambele 

cact în a
rilor climatic
a eficien
rile climatice

ul Națion
are Rurală 20
tribui la re

de GES p
torul agric
iul P

niile de int
a 5E. Sprijin

spre pro
i utilizării re

nergie, etc) 
menite să 

de GES 
din agr

le vor 
zarea infras
utilizarea en
bile, precu

inovativ
ii specifice p
e cu emisii re
e carbon. 
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nță și cerce
Priorităţii 
la sporirea n
știentizare 

tranziția 
e şi agricul
eduse de ca
ă la sch
e, inclusiv

7‐ 2013 

niPNDR 
protecție 

această 
aspecte, 

atenuarea 
ce și în 

ntă la 
e. 

nal de 
014-2020 
educerea 
provenite 
ol prin 

Priorităţii 
tervenţie 
nul va fi 
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esurselor 

și spre 
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și de 

ricultură. 
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structurii 
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releva

 

Strateg
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COFINANŢAT D

uri, p
ci și 
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versitate  
nul de Acţiu

Evaluarea ex‐an
IN FEADR PRIN

programe, 
strategii 

ală pentru 

une 2010 - 

nte a PNDR 201
 MĂSURA 511 D

Descriere, o

Această st
important in
politicilor 
axate pe con

Cele trei obi

 conservare

 utilizarea 
componen
biologice;

 partajarea 
beneficiilo
resurselor 

Pentru pu
Strategiei 
Biodiversita
au fost sta
obiective pri

1.Menţinere
ecosistemelo
biomurilor 
protejate 

2.Menținere

3. Menținere

4.Reducerea
pierderea 
schimbarea 

5.Limitarea 
speciilor inv

6.Limitarea 
invazive 

7.Reducerea
schimbărilor
eroziunii sol
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obiective/axe

trategie est
nstrument în 
și strategii

nservarea bio

iective princi

ea diversități

durab
ntelor 
  

echitabilă și
or rezultate d
genetice. 

unerea în 
Naţională

ate şi Planulu
abilite următ
ioritare:  

ea 
or, habit

în interio

ea diversității

ea diversități

a presiunil
habitatel

destinaţiei te

impactului
vazive  

impactulu

a presiunil
r climatice,
lului. 

rt de mediu, No
UL NAŢIONAL D

e prioritare

te cel ma
coordonarea

ilor globale
odiversității. 

ipale sunt:  

ii biologice; 

bilă a
diversități

i justificată a
din utilizarea

aplicare a
ă pentru
ui de Acţiune
toarele nouă

diversităţi
tatelor ş

orul zonelo

i specifice  

ii genetice  

lor privind
or, prin
erenurilor  

 negativ a

ui speciilo

or datorate
 poluării ş

oiembrie 2014
DE DEZVOLTAR

Cum v
aceste ob
a mediul

adoptarea
agricole 
inovatoar
fermierilo
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a 
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ii 
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a 

a 
u 
e 
ă 
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şi 
r 

d 
n 

al 

r 

e 
şi 

PNDR 
principal 
diversităț
strategiei
obiective
Acțiune p

realizarea
Tematice
conservar
ecosistem
agricultur

E RURALĂ 2007

va sprijin
biective de p
lui 

a unor 
și te

re în 
or. 
va contri

la con
ții biologice 
i și la ma
elor Planu
prin:  

a P
e 4: "Rest
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ră și silvicult

7‐ 2013 

niPNDR 
protecție 

practici 
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rândul 
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ului de 

Priorităţii 
taurarea, 
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dente de 
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Strateg
Gestio
2014-2
870/20
Strateg
gestion
2014-2

Planul
Gestio
2003 –
 
(Planu
Gestio

“E
COFINANŢAT D

uri, p
ci și 
ante 
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onare a D
2020 /H
013 pentru 
giei națion
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l Națion
onare a D
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Evaluarea ex‐an
IN FEADR PRIN

programe, 
strategii 

nală de 
Deşeurilor 

HG nr. 
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nale de 
deșeurilor 

nal de 
Deșeurilor 

nal de 
eurilor va 

nte a PNDR 201
 MĂSURA 511 D

Descriere, o

8.Menţinere
ecosistemelo
servicii eco
ca sistem su

9. Asigurare
şi echitabile
din utilizare
 

Principiile d
mediu din R
conformitate
europene și 
protecția și
biodiversităț
componente

Strategia Na
Deșeurilor p
asigurarea t
model de 
producție ș
bazat pe 
deșeurilor 
reutilizarea 
abordare țin

 Eforturi 
gestionări
ierarhiei d
(prevenire
reutilizare
de exemp
energetică

 Dezvoltar
încuraja p
reutilizare
utilizării d

Obiectivul 
Gestionare 
stabili ca
dezvoltarea 
sistem de m
gestionare a
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obiective/axe

ea 
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e a beneficii
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de bază ale
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Planului N
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