
 

 

Proiect pilot - Dezvoltarea unui set de instrumente destinat fermierilor, 

pentru practicile de Management Integrat al Dăunătorilor din întreaga 

Uniune (CE/DG AGRI) 

Apel deschis pentru studii de caz 

În contextul proiectului pilot realizat pentru Comisia Europeană/DG AGRI, lansăm un apel 

deschis pentru studii de caz care sa contribuie la realizarea studiului în curs de 

desfășurare.  

Deși pesticidele au rolul de a proteja culturile, ele pot avea un impact negativ, de exemplu, asupra 

sănătății umane și a mediului. Acesta este motivul pentru care pesticidele și utilizarea lor sunt strict 

reglementate la nivelul UE și la nivel național. În plus, Comisia Europeană contribuie la aplicarea unei 

utilizări durabile a pesticidelor prin Directiva 2009/128/CE (Directiva privind utilizarea durabilă - 

SUD), care promovează, printre altele, utilizarea și punerea în aplicare a tehnicilor de implementare 

a Managementului Integrat al Dăunătorilor (IPM), precum și prin Politica Agricolă Comună, care 

include instrumente-suport pentru punerea în aplicare a principiilor IPM stabilite în Directiva SUD. 

Obiectivul principal al proiectului pilot în curs de desfășurare este de a furniza cunoștințe de 

bază cu privire la cele mai promițătoare modalități care ar putea ajuta fermierii, consilierii și factorii 

de decizie politică să intensifice reducerea dependenței de utilizarea pesticidelor în întreaga UE, așa 

cum se preconizează în Strategia "De la fermă la masă" a Comisiei Europene și în contextul "Green 

Deal". 

Obiectivele specifice ale proiectului pilot sunt:  

1. Furnizarea unei descrieri cuprinzătoare a abordărilor de punere în aplicare 

disponibile în prezent (de exemplu, politici, practici agricole, tehnologii, inițiative ale 

sectorului privat - cum ar fi certificările) pentru a reduce dependența de utilizarea 

pesticidelor. Studiul va inventaria cele mai relevante instrumente, politici și orientări 

elaborate și utilizate în statele membre, monitorizarea și prognoza dăunătorilor și a bolilor, 

tehnologiile (de exemplu, controlul biologic al dăunătorilor prin utilizarea de 

microorganisme/virusuri, feromoni, extracte de plante) și practicile alternative (de exemplu, 

rotația culturilor, culturile intercalate, culturile mixte, erbicidarea nechimică, agricultura de 

precizie, soiurile rezistente, sprijinirea organismelor benefice). Descrierea va include 

inițiative din sectorul privat și alte politici publice care promovează și sprijină reducerea 

dependenței de utilizarea pesticidelor. 

2. Să evalueze potențialul abordărilor identificate în cadrul Obiectivului 1 pentru reducerea 

dependenței de utilizarea pesticidelor și să dovedească eficacitatea acestora, precum și 

obstacolele (reale sau percepute) care limitează adoptarea lor. În special, studiul va enumera 

și evalua obstacolele și va explica rădăcinile acestora și posibilele modalități de depășire a 

lor. Studiul va examina, în special, următorii factori determinanți și constrângeri: 

- Aspecte economice (de exemplu, costuri suplimentare în raport cu valoarea 

adăugată) asociate cu factorii de variabilitate a “agro-mediului” (de exemplu, factori 

climatici, regionali, specifici culturilor), inclusiv gestionarea riscurilor (în prezența sau 

absența unor sisteme de asigurare pentru pierderile de randament sau de calitate 

generate de dăunători); 

- alte aspecte legate de cunoștințe, disponibilitatea și accesibilitatea informațiilor, 

tehnologiile disponibile sau viitoare; și 

- Relațiile dintre fermieri și ceilalți actori din întregul lanț alimentar. 

3. Să propună strategii specifice privind modul de extindere a bunelor practici în 

întreaga UE;  

4. Să creeze o bază de date la nivelul UE care să conțină informații și recomandări 

relevante pentru a le permite agricultorilor și serviciilor de consultanță agricolă să reducă 

dependența de utilizarea pesticidelor și să identifice o strategie de comunicare adecvată 

pentru a le disemina cât mai mult posibil în UE. 



 

 

Concluziile studiului ar trebui să furnizeze informații utile pentru acțiunile viitoare la nivelul UE și al 

statelor membre, inclusiv pentru punerea în aplicare a PAC după 2020. 

În acest context, se va acorda o atenție deosebită managementului integrat al dăunătorilor, astfel 

cum este definită în Directiva SUD și în recomandările elaborate la nivelul statelor membre. Pentru 

a asigura atingerea celor patru obiective, vor fi utilizate o varietate de metode de colectare a datelor, 

inclusiv studii de caz. 

Obiectivele și calendarul studiilor de caz 

 

Vor fi realizate 12 studii de caz cu scopul de a pune în lumină modalitățile de reducere a 

dependenței de utilizarea pesticidelor, pe baza unor exemple concrete în care au fost introduse 

măsuri și/sau politici importante de IPM începând cu 2010. O atenție deosebită va fi acordată celor 

opt principii ale IPM (astfel cum sunt stabilite în anexa III la Directiva SUD) și modului în care acestea 

au fost implementate.  

Acest apel pentru studii de caz se adresează unei diversități de actori care desfășoară 

activități în acest domeniu, inclusiv fermieri, consultanți agricoli, institute de cercetare și/sau tehnice, 

precum și autorități competente. 

• Studiile de caz vor fi efectuate pe bază de voluntariat și vor consta în discuții cu echipa de 

studiu, concentrându-se pe condițiile, obstacolele și factorii care au jucat un rol în reducerea 

dependenței de utilizarea pesticidelor. O atenție deosebită va fi acordată obstacolelor care ar 

fi putut descuraja fermierii să acționeze și modalităților prin care aceste obstacole au fost/ar 

fi putut fi depășite. 

• Studiile de caz vor acoperi activități din toate statele membre ale UE, dar nu numai. 

Inițiativele luate în afara UE sunt, de asemenea, avute în vedere pentru a contribui la acest 

apel deschis;  

• Studiile de caz vor fi realizate în perioada mai-septembrie 2021;  

• Pentru fiecare studiu de caz, se va redacta un raport care va fi diseminat pe larg la sfârșitul 

proiectului1 pilot. 

În cazul în care sunteți interesat de acest apel deschis, vă rugăm să completați formularul de 

pe pagina următoare și să ni-l trimiteți până la data de 21/04/2021. Pentru informații suplimentare, 

vă invităm să vizitați site-ul web al proiectului la adresa https://agrilpm.eu/ sau să ne contactați la 

agriipm@arcadia-international.net.

 
1  În conformitate cu obligațiile privind protecția datelor și confidențialitatea prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 
(Regulamentul general privind protecția datelor). 
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Proiect pilot - Dezvoltarea unui set de instrumente destinat fermierilor, 

pentru practicile de Management Integrat al Dăunătorilor din întreaga 

Uniune (CE/DG AGRI) 

Apel deschis pentru studii de caz 

 

Denumirea inițiativei: …………………………………………………………………………………………………………… 

Coordonatele șefului de proiect: ………………………………………………………………………………………… 

Dăunători țintă: …………………………………………………………………………………….……….……….……………. 

Culturi țintă: ………………………………………………………………………………………….……………………………… 

Zona de aplicare: …………………………………………………………………….…………………… 

Obiective: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data inițierii: ………………………………………………………………………………………….………………………. 

Bugetul inițiativei: ………………………………………………………………………………………….…………….. 

Actorii implicați în proiect (inclusiv o descriere a tipologiei fermei): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Descrierea inițiativei (maxim 1/2 pagină): 

 

 

 

 

Rezultatele observate până în prezent (maxim 1/2 pagină): 

 

 

 

 

Factori de succes, blocaje/obstacole și limite ale inițiativei (maxim 1/2 pagină): 

 

 

 

 

Motivațiile care v-au determinat să participați la acest apel (maxim 1/2 pagină): 

 

 

 

 

Vă rugăm să trimiteți formularul completat la agriipm@arcadia-international.net până la 

21/04/2021. Pentru informații suplimentare, vă invităm să vizitați site-ul web al 

proiectului AGRI IPM. 
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