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Sinteză 
I Politica agricolă comună (PAC) reprezintă peste o treime din bugetul UE. Această 
politică are numeroase obiective complexe și interconectate, care variază de la nivelul 
de trai al comunității agricole la aspecte legate de mediu și climă și la dezvoltarea 
zonelor rurale. Utilizarea unei abordări bazate pe date concrete/factuale pentru luarea 
deciziilor de politică necesită diverse date din diferite surse, precum și analiza 
ulterioară a acestora. 

II Obiectivul auditului a fost de a se evalua dacă Comisia utilizează în mod optim 
datele și analitica datelor pentru analiza politicii agricole comune. Această evaluare 
prezintă relevanță atât pentru PAC care începe în 2023, cât și pentru PAC de după 
2027. 

III În primul rând, Curtea a examinat modul în care Comisia a utilizat, în ultimii ani, 
datele disponibile pentru analiza politicii, precum și dacă datele disponibile sunt 
suficiente. În al doilea rând, s-a examinat ce măsuri ia Comisia pentru a remedia 
lacunele în materie de date, inclusiv utilizarea volumelor mari de date. 

IV Conform celor constatate de Curte, Comisia deține volume mari de date pentru 
conceperea, monitorizarea și evaluarea PAC. Ea utilizează instrumente convenționale, 
cum ar fi foile de calcul, pentru a analiza datele pe care le colectează de la statele 
membre. Datele și instrumentele actuale nu scot la lumină anumite elemente 
semnificative (de exemplu, detalii privind practicile de mediu aplicate și veniturile 
obținute în afara fermei) care sunt necesare pentru elaborarea politicii în cunoștință de 
cauză. Comisia a lansat mai multe inițiative legislative și de altă natură pentru a asigura 
o mai bună utilizare a datelor existente, dar există în continuare anumite obstacole 
care împiedică o utilizare optimă a datelor colectate. Printre exemple de astfel de 
obstacole se pot menționa lipsa standardizării și limitările cauzate de agregarea 
datelor, care reduc disponibilitatea datelor și utilizabilitatea acestora. 

V Curtea recomandă Comisiei: 

o să stabilească un cadru pentru utilizarea datelor dezagregate de la statele 
membre și 

o să utilizeze pe scară mai largă sursele de date și să le dezvolte pentru a răspunde 
nevoilor politicii. 
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Introducere 

Politica agricolă comună este un domeniu de acțiune vast 

01 Politica agricolă comună (PAC) a fost lansată în 1962 și reprezintă peste o treime 
din bugetul UE: pentru perioada 2014-2020, cheltuielile agricole s-au ridicat în total la 
408 miliarde de euro. Obiectivele generale prevăzute în tratat1 pentru această politică 
sunt specificate în detaliu în regulamentele privind PAC (a se vedea figura 1). Politica 
urmărește să aibă un impact nu numai asupra producției agricole și a fermierilor, ci și 
asupra aspectelor sociale și a celor legate de mediu și de climă. 

Figura 1 – Obiectivele generale ale PAC din perioadele 2014-2020 și 
2023-2027 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
nr. 1306/2013 și a articolului 5 din Regulamentul (UE) 2021/2115. 

                                                      
1 Articolul 39 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 

2014-2020*

Articolul 110 
alineatul (2) 
din Regulamentul 
(UE) nr. 1306/2013

(a) producția viabilă de produse 
alimentare, acordând o atenție 
deosebită veniturilor agricole, 
productivității agricole și 
stabilității prețurilor

(b) gestionarea durabilă a resurselor 
naturale și acțiunile de combatere a 
schimbărilor climatice, acordând o 
atenție deosebită emisiilor de gaze 
cu efect de seră, biodiversității, 
solului și apei

(c) dezvoltarea teritorială 
echilibrată, acordând o 
atenție deosebită ocupării 
forței de muncă în mediul 
rural, creșterii economice și 
sărăciei în zonele rurale

2023-2027
Articolul 5 din 
Regulamentul 
(UE) 2021/2115

(a) promovarea unui sector 
agricol inteligent, competitiv, 
rezilient și diversificat care să 
garanteze securitatea 
alimentară pe termen lung

(b) sprijinirea și consolidarea protecției 
mediului, inclusiv a biodiversității, și 
a acțiunilor în domeniul climei și 
contribuirea la îndeplinirea 
obiectivelor în materie de mediu și 
de climă ale Uniunii, inclusiv a 
angajamentelor sale în temeiul 
Acordului de la Paris

(c) consolidarea structurii 
socioeconomice a zonelor 
rurale

* Perioada 2014-2020 de aplicare a politicii se va întinde până în 2022 din cauza întârzierilor înregistrate în adoptarea 
noii PAC (2023-2027).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02013R1306-20201229
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02013R1306-20201229
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.435.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
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02 În cadrul PAC, cea mai mare parte a subvenției pe care o primesc beneficiarii se 
bazează pe terenul aflat la dispoziția lor. O altă parte din subvenție poate fi plătită cu 
titlu de rambursare a costurilor pentru desfășurarea unor activități specifice și pentru 
finanțarea unor investiții. Baza pentru majoritatea plăților este stabilită în legislația UE. 
Se generează și se colectează astfel, prin diferite mijloace, diverse date privind 
exploatațiile agricole (figura 2). 

Figura 2 – Exemple de date create și colectate care sunt relevante pentru 
PAC 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

Date privind mediul
(de exemplu, privind 
biodiversitatea, 
calitatea solului)

Date meteorologice

Date satelitare
(Copernicus)

Date de la aplicații pentru 
telefoane mobile (de exemplu, 
privind îngrășămintele, bolile 
plantelor) 

Date privind utilizarea 
terenurilor din sistemul 
de identificare a 
parcelelor agricole

Date administrative
(de exemplu, prețurile 
de piață și plățile)

Anchete (de exemplu, 
performanța economică 
a unei ferme)

Date privind 
mișcările 
animalelor

Date colectate prin 
intermediul utilajelor pentru 
agricultura de precizie
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Rolul datelor într-un ciclu de elaborare a politicilor 

03 Orientările Comisiei privind o mai bună legiferare recomandă o abordare bazată 
pe date concrete/factuale, ceea ce înseamnă că deciziile luate cu privire la politici 
trebuie să se întemeieze pe cele mai bune dovezi disponibile. Conform definiției 
Comisiei, „date concrete/factuale” înseamnă „date, informații și cunoștințe din surse 
multiple, inclusiv date cantitative, cum ar fi statistici și măsurători, date calitative, cum 
ar fi avizele, contribuțiile părților interesate, concluziile evaluărilor, precum și 
consultanță științifică și de specialitate”2. Diferitele etape ale unui ciclu de politici 
convențional sunt prezentate în figura 3. O politică bazată pe date concrete are nevoie 
de date relevante în fiecare etapă a ciclului. 

Figura 3 – Utilizarea datelor în cadrul unui ciclu de elaborare a politicilor 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza orientărilor Comisiei privind o mai bună legiferare. 

                                                      
2 Better Regulation Toolbox, 2021, p. 20. 

Monitorizare

Evaluare Planificare
/conceperea 

politicii

Pentru a elabora o evaluare a 
impactului, este necesară colectarea 
și analizarea tuturor dovezilor 
relevante, care includ date, 
recomandări științifice și contribuții 
ale părților interesate.

Autoritățile colectează în principal date 
cantitative pentru indicatorii stabiliți în 
etapa de concepere a politicii.

Evaluările se bazează frecvent pe 
analiza empirică (prin metode 
cantitative și prin modelare) a 
datelor colectate; analiza este 
completată cu informații calitative 
colectate prin interviuri, anchete etc.

Datele colectate pentru 
monitorizare sunt 
reutilizate pentru 
evaluare.

Evaluările sunt utilizate 
împreună cu datele 
provenite din 
monitorizare pentru a 
contribui la 
(re)elaborarea politicii.

Planificarea presupune 
stabilirea unor mecanisme de 
monitorizare și de evaluare, 
precum și specificarea nevoilor 
în materie de date.

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/swd2021_305_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better-regulation-guidelines.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/br_toolbox-nov_2021_en_0.pdf
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04 La nivel mondial, organizațiile utilizează din ce în ce mai mult volumele mari de 
date (așa-numitele big data), ceea ce le permite să utilizeze date care au fost obținute 
în diverse moduri. În contextul prezentului raport, big data sunt considerate a fi acele 
date care sunt prea complexe sau care există în volume prea mari pentru sistemele 
tradiționale de prelucrare a datelor și care necesită instrumente avansate și o putere 
de calcul mai mare. 

05 Agricultura este un sector în care se aplică din ce în ce mai mult inovațiile și 
tehnologiile digitale; în figura 4 sunt prezentate exemple de tehnologii digitale folosite 
în agricultură. Sectorul public poate utiliza multe dintre aceste tehnologii. Progresele 
tehnologice pot reduce intervalul de timp necesar pentru formularea politicilor și pot 
contribui la extinderea bazei factuale pentru luarea deciziilor de politică3. Aceste 
îmbunătățiri fac posibilă adoptarea de către guverne a unor politici bazate pe date 
concrete, în special permițând4: 

— o mai bună înțelegere a impacturilor agriculturii asupra mediului și formularea 
unor obiective de politică prin care abordează aceste impacturi în mod holistic; 

— elaborarea unor politici diferențiate și bine direcționate; 

— aplicarea unor noi sisteme de monitorizare bazate pe date concrete. 

                                                      
3 Höchtl, J., Parycek, P. & Schöllhammer, R., „Big data in the policy cycle: Policy decision 

making in the digital era”, în Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 
2016, 26(1-2), p. 147-169. 

4 OCDE: Digital Opportunities for Better Agricultural Policies, 2019, OECD Publishing, p. 13. 

https://doi.org/10.1080/10919392.2015.1125187
https://doi.org/10.1080/10919392.2015.1125187
https://doi.org/10.1080/10919392.2015.1125187
https://doi.org/10.1787/571a0812-en
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Figura 4 – Tehnologiile digitale în serviciul agriculturii 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza tabelului 2.1 din documentul OCDE intitulat Digital 
Opportunities for Better Agricultural Policies, OECD Publishing, Paris, 2019. 

Ambițiile UE în materie de date 

06 Comisia Europeană a publicat mai multe documente care subliniază necesitatea 
de a se îmbunătăți și de a se maximiza utilizarea datelor pentru optimizarea procesului 
de elaborare a politicilor sau care au un impact asupra partajării de date și 
a instrumentelor folosite în UE (a se vedea figura 5). 

Colectarea 
datelor

Analiza 
datelor

Stocarea 
datelor

Gestionarea 
datelor

Transferul și 
partajarea 

datelor

Teledetecție, de exemplu, date 
obținute de la sateliți și de la 
drone

Detecție in situ, de exemplu senzori de măsurare 
a calității apei și a aerului, dispozitive de 
monitorizare a solului, a biodiversității, a 
culturilor, date provenite de la utilaje pentru 
agricultura de precizie

Anchete/recensăminte online, de 
exemplu portaluri de colectare a datelor

Captarea datelor administrative, de 
exemplu datele privind plățile furnizate de 
autorități prin intermediul sistemelor 
informatice

Instrumente analitice bazate pe 
sisteme de informații geografice și 
pe senzori, de exemplu 
cartografierea utilizării/acoperirii 
terenurilor

Învățarea profundă/inteligența 
artificială, de exemplu algoritmi de 
analiză a volumelor mari de date, 
învățarea automată, analiza 
predictivă

Stocarea securizată și 
accesibilă a datelor, de 
exemplu stocarea în cloud, 
confidential computing

Programe și aplicații de 
interoperabilitate

Tehnologii de comunicații digitale, de 
exemplu tehnologiile digitale de 
vizualizare a datelor

https://doi.org/10.1787/571a0812-en
https://doi.org/10.1787/571a0812-en
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Figura 5 – Principalele inițiative ale Comisiei legate de date 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza documentelor: C(2016) 6626, DataStrategy@EC, 
C(2018) 7118, COM(2021) 37, COM(2018) 234, Directiva (UE) 2019/1024, COM(2020) 66, 
COM(2020) 767, COM(2021) 118, COM(2021) 205 și COM(2021) 206. 

07 Comunicarea din 2016 a Comisiei privind gestionarea datelor, a informațiilor și 
a cunoștințelor în cadrul Comisiei a subliniat necesitatea de a se îmbunătăți extragerea 
și prezentarea informațiilor și de a se maximiza utilizarea datelor pentru optimizarea 
procesului de elaborare a politicilor. În această comunicare, se afirma că volumele mari 
de date „au potențialul de a spori în mod semnificativ capacitățile Comisiei, permițând 
detectarea timpurie a tendințelor și un feedback mai rapid în sprijinul unei mai bune 
legiferări și al elaborării de politici bazate pe date concrete, precum și de a îmbunătăți 
demonstrarea rezultatelor pentru toate părțile interesate”. Comisia intenționa să 
dezvolte competențele, instrumentele și infrastructura de calcul necesare pentru 
a sprijini o capacitate de tratare a volumelor mari de date. Ea a subliniat, de asemenea, 
că nevoile în materie de date și lacunele în materie de cunoștințe trebuie să fie mai 
bine anticipate pentru a se asigura faptul că există date disponibile, utilizabile și utile 

2016

2018

2020

2021

Strategia Comisiei privind datele 
(DataStrategy@EC): foaie de parcurs și 
plan de acțiune pentru crearea 
ecosistemului de date al Comisiei, cu 
scopul de a transforma instituția într-o 
organizație bazată pe date

Comunicare a Comisiei: Strategia digitală 
a Comisiei Europene – o administrație 
transformată din punct de vedere digital, 
axată pe utilizatori și bazată pe date

Inițiative care vizează activitățile 
Comisiei de gestionare a datelor

Comunicare a Comisiei: gestionarea 
datelor, a informațiilor și a cunoștințelor în 
cadrul Comisiei

Comunicare a Comisiei: O strategie europeană privind 
datele (2021-2027). Această strategie urmărește să pună 
în practică viziunea privind o veritabilă piață unică a 
datelor.

Propunere de regulament privind guvernanța datelor la 
nivel european („legea privind guvernanța datelor”) 
pentru a îmbunătăți partajarea voluntară a datelor în 
cadrul spațiilor europene comune ale datelor și între 
acestea

Comunicare a Comisiei: Busola pentru dimensiunea 
digitală 2030: modelul european pentru deceniul digital

Pachetul privind inteligența artificială, inclusiv o 
comunicare intitulată „Promovarea unei abordări 
europene în domeniul inteligenței artificiale” și o 
propunere de regulament privind inteligența artificială 

Inițiative mai largi ale Comisiei

Propunere de directivă privind reutilizarea informațiilor 
din sectorul public (adoptată de colegiuitori în 2019 sub 
forma Directivei privind datele deschise și reutilizarea 
informațiilor din sectorul public)

Propunere de regulament privind 
statisticile referitoare la factorii de 
producție și producția agricolă 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-data-knoweldge-management_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/decision-making_process/documents/ec_digitalstrategy_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52021PC0037
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:52018PC0234
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019L1024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020PC0767
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:52021DC0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=COM:2021:205:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-data-knoweldge-management_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-data-knoweldge-management_en.pdf
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pentru studii de impact, monitorizare, raportare și evaluare5. Principalul instrument 
utilizat de Comisie pentru punerea în practică a comunicării este strategia sa internă 
privind datele (DataStrategy@EC). 

08 În noiembrie 2018, Comisia a adoptat Strategia digitală a Comisiei Europene 
pentru a deveni, până în 2022, o administrație transformată din punct de vedere 
digital, axată pe utilizatori și bazată pe date. Această strategie a reafirmat direcția 
stabilită în comunicarea din 2016. Dintre cele nouă acțiuni enumerate în strategie, 
Curtea consideră că următoarele două sunt cele mai relevante pentru sfera auditului 
său: 

— integrarea noilor tehnologii în mediul informatic al Comisiei; 

— facilitarea liberei circulații între administrațiile publice europene a datelor 
referitoare la politicile de la nivelul UE. 

09 În februarie 2020, Comisia a publicat o comunicare intitulată „O strategie 
europeană privind datele”6 pentru perioada 2021-2027, a cărei sferă de aplicare nu se 
limita la Comisie. Strategia vizează să contribuie la realizarea „viziunii privind o piață 
unică veritabilă pentru date” prin acțiuni precum stabilirea unui cadru de guvernanță 
pentru accesul la date și utilizarea acestora și prin realizarea de investiții în 
infrastructura de date și în competențele legate de acestea. Printre aspectele care 
trebuie abordate se numără disponibilitatea datelor, interoperabilitatea și calitatea 
datelor, guvernanța datelor, infrastructuri și tehnologii de date (de exemplu, 
capacitatea de prelucrare a datelor și infrastructurile de tip cloud) și securitatea 
cibernetică. 

10 Propunerea Comisiei din 2020 privind Legea privind guvernanța datelor7 urmărea 
să faciliteze reutilizarea anumitor categorii de date protejate din sectorul public, să 
sporească încrederea în serviciile de intermediere a datelor și să promoveze altruismul 
în materie de date în UE. 

                                                      
5 C(2016) 6626, comunicarea intitulată Data, Information and Knowledge Management at 

the European Commission. 

6 COM(2020) 66. 

7 COM(2020) 767. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/decision-making_process/documents/ec_digitalstrategy_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1593073685620&uri=CELEX:52020DC0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1593073685620&uri=CELEX:52020DC0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020PC0767
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-data-knoweldge-management_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-data-knoweldge-management_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020PC0767
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Sfera și abordarea auditului 
11 Auditul desfășurat de Curte a urmărit să evalueze dacă Comisia utilizează în mod 
optim datele și analitica datelor în cadrul procesului de analiză aferent politicii agricole 
comune. În primul rând, Curtea a examinat modul în care Comisia a utilizat pentru 
acest proces datele disponibile și dacă datele respective sunt suficiente. În al doilea 
rând, s-a examinat dacă Comisia ia măsuri pentru a remedia lacunele în materie de 
date, inclusiv utilizarea volumelor mari de date, precum și dacă existau proiecte de 
cercetare recente sau în curs de desfășurare finanțate de UE care ar putea contribui la 
remedierea acestor lacune și la îmbunătățirea analizei PAC. 

12 Sfera auditului Curții a cuprins conceperea politicii, monitorizarea în cursul 
punerii în aplicare și evaluarea politicii. Auditul a acoperit perioada cuprinsă între 2015 
și februarie 2022. Evaluarea guvernanței datelor din cadrul PAC prezintă relevanță, 
întrucât raportul Curții ar putea avea un impact atât asupra PAC care începe în 2023, 
cât și asupra PAC de după anul 2027. Responsabilitatea principală pentru PAC revine 
Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală (DG AGRI) din cadrul Comisiei. 

13 În cadrul activității sale de audit, Curtea: 

o a examinat date și documente relevante, inclusiv documente științifice, 
strategice, legislative, de politică și de proiect; 

o a desfășurat interviuri cu membri ai personalului din cadrul a patru direcții 
generale ale Comisiei [Agricultură și Dezvoltare Rurală, Eurostat, Centrul 
Comun de Cercetare (JRC) și Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie]; 

o a desfășurat interviuri cu organizația-umbrelă COPA-COGECA din domeniul 
agriculturii cu privire la Codul de conduită al UE privind schimbul de date 
agricole pe baza unui acord contractual, precum și interviuri cu reprezentanți 
ai proiectului Sen4CAP; 

o a consultat toate cele 27 de state membre ale UE prin intermediul unui 
sondaj adresat ministerului/departamentului responsabil de PAC și, pe baza 
răspunsurilor la sondaj, a purtat discuții de aprofundare cu autoritățile din 
Belgia, Estonia, Germania, Irlanda, Țările de Jos și Spania; 

https://copa-cogeca.eu/
http://fefac.eu/wp-content/uploads/2020/07/EU_COD1.pdf
http://fefac.eu/wp-content/uploads/2020/07/EU_COD1.pdf
http://esa-sen4cap.org/
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o a efectuat o examinare documentară cu privire la trei țări din afara UE (SUA, 
Australia și Japonia) în scopul evaluării comparative. Aceste țări au fost alese 
de echipa de audit pe baza importanței economiei lor agricole, a existenței 
unor inițiative inovatoare sau digitale pentru gestionarea agriculturii și 
a disponibilității datelor publice; 

o a organizat o reuniune-dezbatere cu experți științifici, experți în politica 
agricolă și experți administrativi.   
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Observații 

Datele și instrumentele actuale furnizează parțial informațiile 
necesare pentru a elabora politici în cunoștință de cauză la 
nivelul UE 

14 Comisia are obligația de a evalua performanța PAC în raport cu cele trei obiective 
generale ale acesteia8 (a se vedea figura 1). Datele factuale pe care le colectează 
Comisia în scopul elaborării politicilor ar trebui să fie proporționale și adecvate pentru 
a sta la baza opțiunilor de politică și pentru a putea răspunde la întrebările de 
evaluare9. Conform orientărilor privind o mai bună legiferare, evaluările ar trebui să se 
asigure, de asemenea, că sunt disponibile date factuale relevante care să sprijine 
elaborarea unor noi inițiative (principiul „a evalua înainte de a acționa”). 

15 Curtea a examinat dacă DG AGRI utilizează o gamă suficientă de surse de date și 
de date pentru analiza politicii agricole și dacă aplică instrumente analitice relevante. 
Ea a analizat ce tip de date, sisteme informatice și tehnici de analiză a datelor deține și 
utilizează Comisia. Pentru a determina dacă datele și instrumentele sunt suficiente, 
Curtea a examinat evaluări și documente de pregătire a politicii. 

DG AGRI colectează în cea mai mare parte date administrative și 
utilizează în principal instrumente convenționale pentru analiza datelor 

16 În vederea conceperii, a monitorizării și a evaluării PAC, DG AGRI deține volume 
mari de date în principal administrative (de exemplu, prețurile de piață, plățile și 
informațiile contabile agricole), pe care le primește în cea mai mare parte de la statele 
membre, care colectează datele în scopul punerii în aplicare a politicii. Statisticile 
agricole la nivelul UE colectate de Eurostat provin dintr-o gamă variată de surse: 
anchete statistice, date administrative, date provenite de la ferme și alte întreprinderi, 
precum și date de la nivelul fermelor sub forma unui recensământ agricol și a unor 
eșantioane10. 

                                                      
8 Articolul 110 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. 

9 Better Regulation Toolbox, p. 20. 

10 Expunere de motive, COM(2016) 786. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/swd2021_305_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02013R1306-20201229
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/br_toolbox-nov_2021_en_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM:2016:786:FIN
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17 DG AGRI aplică strategia internă a Comisiei privind datele. Comisia dispune de un 
inventar al datelor care indică cine este proprietarul lor și conține informații privind 
accesibilitatea, locul unde sunt stocate și caracterul reutilizabil al fiecărui activ de date. 
Acest exercițiu de repertoriere nu furniza informații privind lacunele sau suprapunerile 
în materie de date. 

18 În februarie 2022, inventarul de date al DG AGRI consta în 57 de active de date 
stocate în diferite sisteme informatice și baze de date (pentru exemple, a se vedea 
figura 6). Bazele de date conțin în principal date administrative structurate și DG AGRI 
utilizează, de regulă, instrumente statistice pentru a le prelucra. O serie de documente 
pe care DG AGRI le colectează de la statele membre (de exemplu, rapoartele anuale de 
implementare) includ date nestructurate, pentru care DG AGRI nu dispune de 
instrumente de prelucrare automatizată sau semiautomatizată. 

Figura 6 – Exemple de cele mai importante sisteme informatice și baze 
de date pentru datele PAC 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

ISAMM (Sistemul de 
informații pentru gestionarea 
piețelor agricole) – statele 
membre trimit, de exemplu, 
prin intermediul ISAMM către 
DG AGRI indicatorii privind 
sprijinul direct.

CATS/COMBO (Sistemul de 
piste de audit pentru 
verificarea conturilor) – bază 
de date care conține date 
privind plățile și controalele.

AGRIVIEW – sistem care 
include un modul ce 
consolidează toate datele 
privind indicatorii PAC pentru 
perioada 2014-2020. Valorile 
indicatorilor sunt adăugate în 
AGRIVIEW fie prin transfer 
automat din alte sisteme 
informatice (de exemplu, 
CATS, ISAMM), fie printr-un 
model Excel, în care datele 
se introduc manual pentru 
fiecare indicator, țară și an.

SFC (Sistemul de gestionare a 
fondurilor) – sistem prin care 
statele membre transmit 
Comisiei documentele lor de 
programare și rapoartele lor 
de implementare. Nu face 
parte din inventarul 
DG AGRI, deoarece este 
utilizat de mai multe servicii 
din cadrul Comisiei.
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19 DG AGRI a încheiat un acord cu JRC pentru analiza datelor și pentru a explora 
modalități de a utiliza mai bine datele existente. Pe această bază, direcția utilizează 
anumite metode avansate în analiza pe care o realizează cu privire la PAC (de exemplu, 
modelul IFM-CAP, modele econometrice și analiza predictivă). Modelul IFM-CAP este 
„modelul la nivel de fermă individuală pentru analiza politicii agricole comune” și 
vizează să evalueze impactul PAC asupra economiei agricole și efectele acestei politici 
asupra mediului. 

20 În urma examinării efectuate cu privire la cele patru sisteme informatice (ISAMM, 
CATS/COMBO, AGRIVIEW și SFC) și la baza de date RICA ce alimentează portalul de 
date Agri-food (a se vedea figura 6), Curtea a stabilit că DG AGRI colectează în principal 
date agregate. Dintre aceste sisteme, numai CATS/COMBO conține date dezagregate, 
la nivel de fermă. 

21 DG AGRI publică date consolidate pe portalul de date Agri-food, care oferă 
informații provenite din numeroase active de date ale DG AGRI și din statisticile 
agricole ale Eurostat, vizualizări interactive și tablouri de bord. Utilizatorii pot consulta 
serii de timp, hărți interactive, grafice și tabele și pot descărca, de asemenea, date 
brute în vederea reutilizării sau a unei analize offline. DG AGRI actualizează portalul în 
mod continuu. În opinia Curții, portalul constituie o bună practică pentru date puse la 
dispoziția publicului, deoarece oferă un punct unic de acces la un set amplu de date 
privind piețele agroalimentare, analiza PAC, indicatorii privind PAC și finanțarea 
acordată de UE. 

22 Principalele sisteme informatice pe care Comisia și statele membre le utilizează în 
scopul PAC se axează pe tehnici de analiză descriptivă și de diagnosticare; foarte puține 
sunt predictive sau prescriptive (a se vedea figura 7). 

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/home.html
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Figura 7 – Cele patru tipuri de analiză a datelor și utilizarea acestora 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Gartner și a documentelor Comisiei. 

23 Pe baza interviurilor și a răspunsurilor statelor membre la sondajul său, Curtea 
a identificat mai multe obstacole care îngreunau utilizarea de către Comisie și de către 
statele membre a volumelor mari de date (a se vedea punctul 04) și a analiticii 
avansate pentru examinarea PAC. Printre aceste obstacole, se pot enumera: 

(i) diferențele care există între diversele surse de date în ceea ce privește 
standardele sau cerințele de calitate; 

(ii) normele referitoare la confidențialitate care limitează utilizarea datelor de la nivel 
de fermă; 
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(iii) disponibilitatea limitată a datelor și faptul că acestea din urmă nu sunt în același 
format sau nu sunt în formatul corect; 

(iv) un nivel scăzut al competențelor în domeniul datelor și o lipsă de personal 
calificat. 

24 Lipsa unor referințe comune, cum ar fi un identificator unic, face dificilă 
combinarea, în scopul analizei PAC, a datelor de la nivel de fermă provenite din diferite 
surse. Un identificator unic sau tehnici alternative de combinare a datelor ar permite 
corelarea datelor care se referă la aceeași fermă, dar care provin din diferite surse 
(a se vedea caseta 1). 

Caseta 1 – Exemplu de situație în care tehnicile de combinare 
a datelor ar fi utile 

Un identificator unic sau o altă tehnică de combinare a datelor s-ar dovedi utile 
pentru corelarea și combinarea datelor de la nivel de fermă colectate în cadrul 
anchetelor statistice desfășurate de RICA și a datelor privind probele de sol din 
cadrul Studiului-cadru privind utilizarea și ocuparea terenurilor (LUCAS). Un astfel 
de exercițiu ar oferi mai multe informații cu privire la corelația dintre practicile 
agricole și starea biofizică a unei parcele de teren, în special pentru o eventuală 
colectare viitoare de date, de exemplu privind gestionarea solului în funcție de 
cultură sau privind rotația culturilor. 

25 De regulă, DG AGRI evaluează manual informațiile textuale pe care le furnizează 
statele membre în rapoartele lor anuale și nu utilizează tehnici pentru volume mari de 
date, cum ar fi analiza textuală sau extragerea automatizată. Analiza Curții arată că 
sunt posibile automatizări suplimentare (a se vedea caseta 2 pentru un exemplu în 
acest sens). 

Caseta 2 – Automatizarea extragerii datelor în scopul raportării 

Statele membre transmit Comisiei rapoarte anuale de implementare prin 
intermediul unui sistem de gestionare a fondurilor cunoscut sub denumirea de 
SFC. Aceste rapoarte conțin informații numerice și textuale, în principal în limbile 
naționale. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/farms-farming-and-innovation/structures-and-economics/economics/fadn_en
https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/lucas
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Pentru a analiza informațiile, personalul DG AGRI introduce manual, într-un tabel 
Excel, date din aproximativ 115 rapoarte. Auditorii Curții au testat dacă era posibil 
să se utilizeze un instrument automatizat pentru o parte dint această activitate. În 
acest scop, a fost dezvoltată o soluție robotică ce se conectează la SFC și apoi 
navighează la câmpurile de date relevante și le extrage automat. Acest software 
a efectuat o extragere automatizată a datelor din SFC și o compilare automatizată 
a unui instrument de triere Excel, pe care DG AGRI îl crea anterior manual. 

Anumite caracteristici ale datelor și ale sistemelor existente le limitează 
utilizarea în scopul analizei politicii 

26 Curtea a evaluat modul în care erau utilizate trei surse foarte diferite de date pe 
care Comisia și statele membre le folosesc pe scară largă, precum și limitările care 
afectează această utilizare (a se vedea tabelul 1). 

Tabelul 1 – Exemplu de utilizare actuală a surselor de date în diferite 
etape ale politicii 

  IACS 
Date administrative la nivel 
de fermă și date spațiale 

Copernicus 
Date satelitare 

RICA 
Date din anchete 

Planificarea/ 
conceperea 
politicii 

Statele membre: utilizare 
într-o anumită măsură, de 
exemplu, pentru a se 
estima numărul potențial 
de solicitanți pentru 
anumite măsuri 

Statele membre și 
Comisia: utilizare 
limitată, cu excepția 
reutilizării datelor 
provenite din 
monitorizare și evaluare 

Comisia: diverse analize și 
modelări economice și 
unele analize și modelări 
de mediu 

Control și 
gestiune 

Statele membre: pentru 
verificarea cererilor de 
ajutor bazate pe suprafață 
și pe numărul de animale, 
precum și pentru 
verificarea și stocarea 
informațiilor. Datele pe 
care statele membre le 
transmit Comisiei prin 
intermediul CATS/COMBO 
se bazează în cea mai mare 
parte pe informațiile din 
IACS. 

Statele membre: 
„controalele prin 
monitorizare” urmează 
să înlocuiască 
controalele la fața 
locului 

Nu sunt utilizate 
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  IACS 
Date administrative la nivel 
de fermă și date spațiale 

Copernicus 
Date satelitare 

RICA 
Date din anchete 

Monitorizarea 
pentru raportarea 
cu privire la 
performanță 

Statele membre: indicatori 
de realizare și de rezultat, 
de exemplu numărul de 
hectare din cadrul unei 
scheme de sprijin specific 

Comisia: indicatori de 
context și de impact, de 
exemplu acoperirea 
terenurilor 

Comisia: indicatori de 
context și de impact, de 
exemplu valoarea 
adăugată netă 
a exploatației 

Evaluare Statele membre și Comisia: 
indicatorii rezultați în urma 
monitorizării sunt utilizați 
ca o sursă de date pentru 
evaluare 

Comisia: atunci când 
utilizează date 
provenite din 
monitorizare pentru 
evaluări 

Comisia: diverse analize și 
modelări economice și 
unele analize și modelări 
de mediu 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

Sistemul integrat de administrare și control 

27 Comisia are acces limitat la Sistemul integrat de administrare și control 
(Integrated Administration and Control System – IACS) al statelor membre, care este 
principalul element de bază pentru gestionarea plăților din cadrul PAC în statele 
membre. Pentru PAC 2014-2020, IACS este constituit dintr-o serie de baze de date 
digitale și interconectate, în special11: 

(i) un sistem de identificare a tuturor parcelelor agricole din țările UE, cunoscut ca 
LPIS (land parcel identification system); 

(ii) un sistem care permite fermierilor să indice sub formă grafică suprafețele agricole 
pentru care solicită ajutor (cererea de ajutor în format electronic cu informații 
geospațiale sau GSAA); 

(iii) un sistem pentru înregistrarea identității fiecărui beneficiar care depune o cerere 
de ajutor sau de plată; 

(iv) un sistem integrat de control pentru verificarea cererilor de ajutor, pe baza unor 
controale încrucișate computerizate și a unor controale fizice la ferme. 

28 Statele membre utilizează IACS pentru primirea cererilor de ajutor, pentru 
controale administrative și de alt tip (de exemplu, controale la fața locului și controale 
prin monitorizare), precum și pentru efectuarea plăților12. Ele pot apela la diferite 
soluții tehnice pentru sistemul lor IACS. Lipsa standardizării, faptul că datele au 
proprietari diferiți (nu întotdeauna este vorba de același tip de autoritate) și faptul că 

                                                      
11 Articolul 68 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. 

12 Articolele 67-78 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32013R1306
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02013R1306-20201229
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fiecare stat își dezvoltă în mod independent sistemul informatic duc la fragmentare, 
îngreunează compararea datelor și limitează modul în care datele pot fi partajate sau 
reutilizate. Aceste caracteristici reduc posibilitățile de utilizare a analiticii avansate sau 
a altor tehnici de lucru cu volume mari de date pentru evaluarea impactului fondurilor 
UE13. Comisia are acces limitat la cele 42 de sisteme diferite (naționale sau regionale) 
ale statelor membre, care includ date detaliate privind fermele și întreprinderile14. În 
consecință, este dificil, de exemplu, să se dispună de informații detaliate privind 
distribuirea fondurilor UE. 

29 În urma examinării diferitor proiecte de cercetare finanțate de UE15, Curtea 
a constatat că abordarea descentralizată aferentă IACS limitează integrarea și 
interconectarea într-o mai mare măsură a acestor surse de date cu alte surse de date 
ale Comisiei, în principal din cauza: 

(i) problemelor de compatibilitate (soluții tehnice diferite) și a lipsei 
interoperabilității între sistemele de date; 

(ii) normelor în materie de confidențialitate care nu permit corelarea datelor privind 
exploatațiile agricole provenind din surse de date diferite (de exemplu, IACS și 
RICA); 

(iii) nivelului scăzut de granularitate al altor baze de date, cu alte cuvinte datele au un 
nivel insuficient de detaliu, și a lipsei de identificatori comuni care să realizeze 
corelațiile cu datele din IACS. 

30 Pentru a îmbunătăți partajarea datelor și disponibilitatea acestora, DG AGRI 
încurajează statele membre să pună la dispoziție datele geospațiale fără caracter 
personal din IACS prin intermediul geoportalului comun INSPIRE (a se vedea figura 8), 
cu sprijinul tehnic al JRC. Portalul oferă acces la servicii de descărcare și de vizualizare 
pentru datele geospațiale de mediu compilate de statele membre.  

                                                      
13 Digitalisation of European reporting, monitoring and audit, Direcția Generală Servicii de 

Cercetare a Parlamentului European. septembrie 2021. 

14 NIVA roadmap for IACS transformation, p. 24. 

15 Livrabilele proiectelor NIVA și IoF2020, documentele aferente proiectelor ATLAS și 
DEMETER; Digitalisation of European reporting, monitoring and audit, Direcția Generală 
Servicii de Cercetare a Parlamentului European, septembrie 2021. 

https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/694229/EPRS_STU(2021)694229_EN.pdf
https://www.niva4cap.eu/wp-content/uploads/2021/08/D5.5-NIVA-Road-Map-for-IACS-transformation-v1-M4.pdf
https://www.niva4cap.eu/
https://www.iof2020.eu/
https://www.atlas-h2020.eu/
https://h2020-demeter.eu/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/694229/EPRS_STU(2021)694229_EN.pdf
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Figura 8 – Geoportalul INSPIRE 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza JRC. 

31 Măsura în care sunt partajate date prin intermediul geoportalului INSPIRE variază 
de la un stat membru la altul. În figura 9 sunt prezentate exemple privind numărul de 
înregistrări de metadate pentru trei teme selectate. Statele membre publică unele 
datele geospațiale și prin intermediul geoportalurilor lor naționale (sau regionale) 
independente. 
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https://inspire.ec.europa.eu/reports/ImplementingRules/network/D3_5_INSPIRE_NS_Architecture_v3-0.pdf
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Figura 9 – Înregistrări de metadate partajate pe geoportalul INSPIRE 
pentru trei teme (în funcție de număr și de ponderea din totalul 
înregistrărilor per temă) 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza geoportalului INSPIRE (situația la 17.2.2022). 

Datele satelitare de la Copernicus 

32 Datele satelitare provenite de la programul Copernicus corespund definiției 
pentru big data (a se vedea punctul 04). Abordarea cu „controale prin monitorizare” 
(pe baza datelor de la Copernicus), care constituie un exemplu de monitorizare 
automatizată a PAC în statele membre, este coordonată de Comisie. 
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33 În cadrul „controalelor prin monitorizare”, fluxurile continue de date satelitare de 
la Copernicus sunt analizate pentru a se verifica dacă anumite parcele de teren 
respectă criteriile de eligibilitate. Începând din 2018, autoritățile naționale au 
posibilitatea de a utiliza datele de la Copernicus pentru a înlocui inspecțiile tradiționale 
pe teren. Potrivit Comisiei, în 2021 s-au aplicat „controale prin monitorizare” pentru 
o proporție de 13,1 % din suprafața pentru care se primesc plăți directe. Pentru 
anul 2024, ținta este de 50 % din această suprafață16. În 2021, 10 state membre au 
aplicat procesul pentru cel puțin o schemă de ajutoare pe cel puțin o parte 
a teritoriului lor, în timp ce în 2020, când Curtea a publicat un raport special referitor la 
„controalele prin monitorizare”17 (a se vedea caseta 3), numărul acestor state membre 
a fost de 5. 

Caseta 3 – O recomandare formulată în Raportul special nr. 04/2020 

În Raportul său special nr. 04/2020 privind utilizarea noilor tehnologii de 
imagistică18, Curtea a recomandat Comisiei să valorifice mai bine noile tehnologii 
pentru monitorizarea cerințelor în materie de mediu și climă, data-țintă pentru 
punerea în aplicare a recomandării fiind decembrie 2021. Comisia a acceptat 
recomandarea. 

Mai precis, Curtea a recomandat să se utilizeze informațiile furnizate de noile 
tehnologii cu scopul de a face posibilă o mai bună înțelegere a performanței 
politicii agricole comune post-2020. Prin înlocuirea sistemului facultativ al 
„controalelor prin monitorizare” cu un sistem obligatoriu de monitorizare 
a suprafețelor, Comisia încurajează utilizarea pe scară mai largă a datelor 
satelitare de la Copernicus pentru intervențiile bazate pe suprafață în cadrul PAC 
post-2020. Noul sistem prevede prelucrarea automatizată a datelor provenite de 
la sateliții Copernicus și a fotografiilor de la fața locului. 

Rețeaua de informații contabile agricole (RICA) 

34 Principala sursă de date economice este RICA. Comisia și statele membre 
utilizează RICA pe scară largă pentru modelare, pentru evaluări și pentru raportare. 

                                                      
16 Anexa 2 la raportul anual de activitate al DG AGRI, p. 25. 

17 Raportul special nr. 04/2020: „Utilizarea noilor tehnologii de imagistică pentru 
monitorizarea politicii agricole comune: progresele sunt constante per ansamblu, dar mai 
lente în cazul monitorizării climei și a mediului”. 

18 Ibidem, recomandarea 2. 

https://ec.europa.eu/info/system/files/annual-activity-report-2020-agriculture-and-rural-development-annexes_en.pdf
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=52913
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35 Începând din 1965, RICA urmărește să pună la dispoziție „informații obiective și 
relevante cu privire la venituri […] și la activitatea economică a exploatațiilor” în cadrul 
PAC19. RICA constituie sursa de date microeconomice armonizate disponibile pentru 
a măsura impactul PAC. Aceasta se bazează pe anchete statistice naționale, este 
facultativă pentru exploatațiile agricole și acoperă exploatațiile agricole din UE care 
sunt suficient de mari pentru a fi considerate comerciale20. 

36 Ca urmare a faptului că fermele necomerciale și cele de mici dimensiuni sunt 
excluse, RICA este mai puțin reprezentativă pentru beneficiarii din cadrul PAC. În 2015, 
ancheta a inclus aproximativ 83 000 de exploatații. Deși acestea sunt reprezentative 
pentru aproximativ 90 % din suprafața agricolă totală utilizată și din producția agricolă 
totală21, ele constituie doar 4,7 milioane dintr-un total de 10,8 milioane de exploatații 
din UE22. RICA nu este concepută să fie reprezentativă pentru beneficiarii din cadrul 
PAC. Potrivit Comisiei, în 2019, ponderea beneficiarilor de plăți directe din cadrul PAC 
nereprezentați în RICA a variat între 5 % în Țările de Jos și 78 % în Slovacia. 

Lipsa unor date adecvate limitează evaluarea performanței PAC 

37 Evaluările ar trebui să se bazeze pe cele mai bune date concrete disponibile, 
obținute prin intermediul unei game variate și adecvate de metode și de surse 
(triangulație)23. Datele granulare facilitează corelarea obiectivelor de politică cu 
rezultatele/impactul24. Conform legislației, informațiile utilizate pentru evaluarea 
performanței PAC ar trebui să se bazeze, în măsura posibilului, pe surse de date 
consacrate, cum ar fi RICA și Eurostat25. O bună monitorizare ar trebui să genereze 

                                                      
19 Regulamentul nr. 79/65/CEE al Consiliului. 

20 Rețeaua de informații contabile agricole. 

21 Evaluation Helpdesk, Best Use of FADN for the Assessment of RDP Effects on Fostering the 
Competitiveness in Agriculture, 2021, p. 9. 

22 Comisia Europeană, EU Farm Economics Overview based on 2015 (and 2016) FADN data, 
2018, p. 5. 

23 Better Regulation Guidelines, p. 6 și 26. 

24 Better Regulation Toolbox, p. 572. 

25 Articolul 110 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:31965R0079
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/farms-farming-and-innovation/structures-and-economics/economics/fadn_ga
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/evaluation_publications/twg8_wp3_fadn.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/evaluation_publications/twg8_wp3_fadn.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eu-farm-economics-overview-2015_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/swd2021_305_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/br_toolbox_-_nov_2021_-_chapter_8.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02013R1306-20201229
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date factuale sub formă de serii de timp pentru a îmbunătăți calitatea viitoarelor 
evaluări și studii de impact26. 

38 Curtea a examinat cinci evaluări sau studii de sprijin pentru evaluări efectuate de 
Comisie, selectând cel puțin o evaluare pentru fiecare dintre cele trei obiective 
generale ale PAC prezentate în figura 1. Ea a constatat că evaluările au utilizat o gamă 
variată de date colectate pentru gestionarea sau monitorizarea politicii, de exemplu 
indicatorii din cadrul PAC27, RICA, CATS/COMBO, statisticile Eurostat și Sistemul de 
informații pentru gestionarea piețelor agricole (Information System for Agricultural 
Market Management – ISAMM). Aceste date sunt completate adesea cu date externe 
(de exemplu, provenite de la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, 
Organizația Națiunilor Unite, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și 
Agricultură), cu studii de caz, cu chestionare și cu interviuri. 

39 Pentru toate cele trei obiective ale PAC, Comisia și evaluatorii utilizează 
o evaluare contrafactuală a impactului28. O astfel de evaluare necesită date referitoare 
la grupuri de control, și anume entități care nu aplică politica. RICA furnizează date 
privind ambele grupuri și se poate dovedi utilă pentru o astfel de analiză. Lipsa unor 
date contrafactuale limitează, de exemplu, estimările privind contribuția PAC la 
atenuarea schimbărilor climatice. Potrivit Comisiei, PAC este aplicată de prea mult 
timp și acoperă o suprafață prea mare pentru a permite obținerea de date 
comparative29, cu alte cuvinte nu există posibilitatea de a compara situația anterioară 
cu cea ulterioară aplicării politicii sau situația în care politica este aplicată cu cea în 
care aceasta nu ar fi fost aplicată. De asemenea, este dificil să se utilizeze metode 
contrafactuale pentru dezvoltarea teritorială, întrucât majoritatea regiunilor 
beneficiază de sprijin din partea PAC. Pentru a remedia această problemă, JRC 
a elaborat un cadru analitic cantitativ bazat pe metode de evaluare contrafactuală 
a impactului pentru a permite o mai bună înțelegere a legăturii de cauzalitate dintre 
politică și rezultatele acesteia, ținând seama de diversitatea măsurilor aplicate în 
zonele rurale30. 

                                                      
26 Better Regulation Guidelines, p. 45. 

27 Pentru dezvoltarea rurală, anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
nr. 808/2014. 

28 Better Regulation Toolbox, capitolul VIII – instrumentul 68. 

29 SWD(2021) 115, p. 20. 

30 Dumangane, M. et al., An Evaluation of the CAP impact: a discrete policy mix analysis, 2021. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better-regulation-guidelines.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02014R0808-20210128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02014R0808-20210128
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/br_toolbox-nov_2021_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/br_toolbox_-_nov_2021_-_chapter_8.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/ext-eval-soil-greenhouse-report_2020_en.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125451
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Producția viabilă de produse alimentare 

40 Principalele surse de date pentru evaluarea obiectivului privind producția viabilă 
de produse alimentare sunt RICA și conturile economice pentru agricultură (a se vedea 
tabelul 2). Comisia a creat ambele surse de date special pentru a pune la dispoziție 
date pentru evaluarea PAC. De exemplu, pentru a evalua modul în care sprijinul din 
partea PAC are un impact asupra veniturilor fermierilor, Comisia utilizează statisticile 
Eurostat privind venitul factorilor agricoli (și anume, veniturile provenite din terenuri, 
capital și forță de muncă) și RICA31. 

Tabelul 2 – Date pentru obiectivul „producția viabilă de produse 
alimentare” 

Principalele surse de date 
concrete utilizate 

Exemple de lacune și de limitări în materie de date 
identificate de evaluatori sau de Comisie 

o RICA 

o Eurostat: conturile 
economice pentru 
agricultură și 
statisticile privind 
factorul forță de 
muncă 

o Date privind plățile 
din CATS/COMBO 

o AGRIVIEW 

o Fermele necomerciale și cele de foarte mici 
dimensiuni nu sunt reprezentate în baza de date 
RICA. 

o Datele din RICA și din CATS/COMBO devin 
disponibile treptat în decurs de doi ani de la anul de 
referință sau de la anul de cerere. 

o Nu sunt disponibile date organizate pe produse la 
nivelul UE referitoare la cantitățile comercializate 
de organizațiile de producători de fructe și legume. 

o De exemplu, agregarea datelor face imposibilă 
identificarea, în rândul fermierilor specializați în 
fructe, a fermierilor care produc piersici și 
nectarine. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza evaluării și a studiului de sprijin pentru evaluare privind 
„producția viabilă de produse alimentare”. 

                                                      
31 Evaluation support study on „viable food production’, p. 30-32. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/eval-supp-study-impact-cap-viable-food-prod-final-report_2021_en.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/92c6be0f-2494-11eb-9d7e-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/92c6be0f-2494-11eb-9d7e-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/92c6be0f-2494-11eb-9d7e-01aa75ed71a1/language-en
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41 Statele membre au nevoie de un an pentru a colecta și a valida datele RICA, iar 
Comisia are nevoie de un an pentru a verifica și a valida datele RICA provenite de la 
statele membre. Prin urmare, este nevoie de cel puțin doi ani înainte ca datele să fie 
disponibile în baza de date RICA. Atunci când Comisia a prezentat, în 2018, propunerea 
legislativă pentru PAC post-2020, erau disponibile doar date referitoare la un singur an 
din actuala PAC (cele din ancheta RICA din 2015). Altfel spus, Comisia și-a prezentat 
propunerea înainte să fi dispus de cele mai recente date din RICA cu privire la 
performanța și la impactul politicii actuale. 

Gestionarea durabilă a resurselor naturale și acțiunile climatice 

42 În cazul obiectivului PAC referitor la resursele naturale și la climă, se poate scurge 
un interval lung de timp între aplicarea unei măsuri de politică și observarea impactului 
acesteia. Pentru a determina dacă există o legătură de cauzalitate între o măsură din 
cadrul PAC și rezultatele acesteia, trebuie să se combine diferite date și trebuie să fie 
luați în considerare factori externi. Dintre cele patru componente ale obiectivului (a se 
vedea figura 1), Curtea s-a aplecat asupra biodiversității. Nici statele membre, nici 
Comisia nu au fost în măsură să furnizeze dovezi solide ale unei legături de cauzalitate 
între standardele privind bunele condiții agricole și de mediu32 și starea 
biodiversității33. În tabelul 3 sunt prezentate exemple de dovezi utilizate și limitările 
care afectează evaluarea componentei privind biodiversitatea. 

Tabelul 3 – Date referitoare la componenta „biodiversitate” 
a obiectivului „gestionarea durabilă a resurselor naturale” 

Principalele surse de date concrete utilizate 
Exemple de lacune și de limitări în materie 
de date identificate de evaluatori sau de 

Comisie 

o Indicatori de context, de realizare, 
de rezultat și de impact cu privire la 
PAC 

o Indicatorii europeni simplificați ai 
biodiversității (Streamlining 
European Biodiversity Indicators – 
SEBI) 

o Nu sunt disponibile date privind 
adoptarea elementelor de peisaj în 
cadrul măsurilor de agromediu și 
climă. 

o Datele rezultate din monitorizare cu 
privire la impactul real al diverselor 
măsuri din cadrul PAC sunt 
insuficiente. 

o Nu există date recente pentru mulți 
dintre indicatorii statistici. 

                                                      
32 Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. 

33 Punctele 48-50 din Raportul special nr. 13/2020: „Biodiversitatea pe terenurile agricole: 
contribuția PAC nu a stopat declinul”. 

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/FADNPublicDatabase/FADNPublicDatabase.html
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Good_agricultural_and_environmental_conditions_(GAEC)#:%7E:text=Good%20agricultural%20and%20environmental%20conditions%2C%20abbreviated%20as%20GAEC%2C%20refers%20to,to%20achieve%20a%20sustainable%20agriculture.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32013R1306
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_13/SR_Biodiversity_on_farmland_RO.pdf


 29 

 

Principalele surse de date concrete utilizate 
Exemple de lacune și de limitări în materie 
de date identificate de evaluatori sau de 

Comisie 
o Indicatorii privind gestionarea 

durabilă a pădurilor raportați de 
statele membre către Forest 
Europe 

o Indicatorii de agromediu ai Comisiei 
o Date RICA la nivel de exploatație 

agricolă privind producția, 
rentabilitatea, localizarea (în 
interiorul sau în afara unei zone 
Natura 2000) și adoptarea 
măsurilor din cadrul PAC 

o Nu sunt disponibile date privind 
cantitățile de îngrășăminte și de 
pesticide utilizate pe terenurile 
agricole din UE. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza documentului Evaluation support study of the impact of 
the CAP on habitats, landscapes, biodiversity. 

43 Într-o evaluare din 2019 s-a concluzionat că o apreciere generală a impactului 
politicii asupra biodiversității nu era posibilă deoarece lipseau date adecvate rezultate 
din monitorizare34. În cazul mai multor indicatori de monitorizare ai Comisiei, nu se 
furnizează în mod regulat date pentru calculul lor. De exemplu, nu toate statele 
membre colectează și raportează date privind indicatorul de impact legat de captarea 
apei în agricultură. 

44 O altă limitare care există pentru evaluarea obiectivului de mediu constă în faptul 
că nu erau disponibile date cuprinzătoare privind cantitățile de îngrășăminte și de 
pesticide utilizate în UE pe terenurile agricole. Începând din 2021, sunt disponibile date 
privind cantitățile de pesticide utilizate pe terenurile agricole, dar pentru mai puțin de 
jumătate dintre statele membre. Comisia și evaluatorii au utilizat ca substituent datele 
RICA privind cheltuielile cu îngrășămintele și produsele de protecție a plantelor pe 
hectar. 

45 Statisticile UE privind produsele de protecție a plantelor care sunt disponibile 
publicului se referă la cantitățile (kg) de substanțe active conținute în produsele de 
acest tip vândute35. Curtea a semnalat, în Raportul special nr. 5/202036, că modul în 
care sunt grupate aceste substanțe active conform cerințelor legislației UE limitează 

                                                      
34 Evaluation of the impact of the CAP on habitats, landscapes, biodiversity, Executive 

summary, 2019. 

35 Raportul special nr. 05/2020: „Utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor: 
progrese limitate în măsurarea și în reducerea riscurilor”. 

36 Ibid. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Agri-environmental_indicators_-_fact_sheets#Establishing_agri-environmental_indicators
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6d9e0724-4d8a-11ea-aece-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6d9e0724-4d8a-11ea-aece-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/aei_pestuse
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/ext-eval-biodiversity-exe-sum_2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/ext-eval-biodiversity-exe-sum_2020_en.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_05/SR_Pesticides_RO.pdf
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informațiile pe care Eurostat le poate publica sau chiar și numai partaja cu alte direcții 
generale ale Comisiei. Statisticile compilate în temeiul legislației actuale a UE cu privire 
la utilizarea agricolă a produselor de protecție a plantelor nu sunt comparabile, iar 
Eurostat nu a fost în măsură să publice până în prezent statistici privind utilizarea la 
nivelul UE. 

Dezvoltarea teritorială echilibrată 

46 Într-o evaluare din 202137, Comisia și evaluatorii au utilizat, pentru al treilea 
obiectiv al PAC, indicatori de realizare aferenți PAC, date privind plățile din 
CATS/COMBO, baza de date ARDECO a DG REGIO și baza de date pe regiuni a Eurostat. 
Robustețea evaluării a fost afectată de disponibilitatea limitată a unor date complete, 
detaliate și actualizate privind situația socioeconomică a zonelor rurale38. Contractanții 
care au realizat evaluarea au afirmat că existau puține date pentru unele dintre 
principalele aspecte societale și, în cazul în care erau disponibile astfel de date, adesea 
ele nu erau actualizate în mod regulat, ci erau produse ad hoc în cadrul unor proiecte 
de cercetare specifice39. În unele cazuri, evaluatorii aplicaseră indicatori indirecți. În 
general, contractanții au invocat, ca principale limitări ale analizelor cantitative, 
disponibilitatea și calitatea indicatorilor și lipsa datelor privind regiunile mici. 

47 Cu excepția datelor privind plățile din CATS/COMBO și a datelor privind fermele 
individuale din RICA, majoritatea datelor pe care le colectează Comisia de la statele 
membre sunt agregate, rezultând o cifră unică pentru un întreg stat membru sau 
pentru o regiune. Acest lucru limitează potențialul de reutilizare a datelor în scopul 
evaluării ulterioare sau al elaborării politicii. Pentru anumite aspecte socioeconomice 
(de exemplu, incluziunea socială), erau disponibile date doar la nivel național sau la 
o rezoluție geografică redusă, ceea ce nu este suficient pentru analize ale diferențierii 
teritoriale40. De asemenea, datele rezultate din monitorizarea PAC nu conțin detalii în 
vederea unor analize mai precise, de exemplu informații privind vârsta sau sexul 

                                                      
37 Evaluation on impact of the CAP on territorial development of rural areas. 

38 SWD(2021) 394. 

39 Evaluation support study on the impact of the CAP on territorial development of rural areas, 
2020. 

40 Evaluation support study on the impact of the CAP on territorial development of rural areas, 
2020. 

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/territorial/ardeco-database_en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/regions/data/database
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/rural-areas/impact-cap-territorial-development-rural-areas-socioeconomic-aspects_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0394
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/08e60401-71a0-11eb-9ac9-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/08e60401-71a0-11eb-9ac9-01aa75ed71a1
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beneficiarilor41. Aceste date sunt de obicei disponibile în bazele de date ale statelor 
membre, dar nu sunt accesibile Comisiei. 

Comisia nu dispune de date concrete suficiente pentru evaluarea 
nevoilor în scopul elaborării politicii sale agricole comune 

48 În conformitate cu orientările privind o mai bună legiferare, evaluarea impactului 
care însoțește o propunere legislativă ar trebui să debuteze cu verificarea existenței 
unei probleme42. Această evaluare trebuie să prezinte raționamentul logic care 
corelează problema cu cauzele sale subiacente și cu obiectivele conexe și trebuie să 
ofere o gamă de opțiuni de politică pentru a remedia problema. 

49 Pentru a examina modul în care sunt utilizate datele în etapele de concepere sau 
de planificare a politicii, Curtea a analizat evaluarea impactului care însoțește 
propunerea legislativă privind PAC post-202043, precum și diverse documente ale 
Comisiei care vin în sprijinul acesteia. Au fost identificate deficiențe în ceea ce privește 
modul în care au fost puse la dispoziție date relevante pentru a veni în sprijinul 
descrierii problemei pe care o abordează politica în cadrul obiectivului specific legat de 
„veniturile viabile ale fermelor”. În avizul său referitor la propunerile legislative privind 
PAC post-2020, Curtea a afirmat că datele și argumentele care au fost utilizate de 
Comisie pentru a sta la baza evaluării nevoilor în ceea ce privește veniturile fermierilor 
sunt insuficiente44. Comisia nu deține informații privind veniturile fermierilor sau ale 
gospodăriilor agricole care provin din afara sectorului agricol, iar mediile maschează 
o variabilitate ridicată în ceea ce privește situația veniturilor. În plus, în raportul său din 
2021 privind integrarea perspectivei de gen, Curtea a subliniat că indisponibilitatea 
unor statistici defalcate în funcție de sex privind veniturile gospodăriilor agricole și 
venitul agricol disponibil constituie, de asemenea, o lacună majoră în materie de date 
atunci când se analizează efectele plăților directe asupra egalității de gen45. 

                                                      
41 SWD(2021) 394 și Evaluation support study on the impact of the CAP on territorial 

development of rural areas: socioeconomic aspects; punctul 90 din Raportul special 
nr. 10/2021: „ Integrarea perspectivei de gen în bugetul UE: este timpul ca vorbele să se 
transforme în fapte”. 

42 Better Regulation Guidelines, p. 10. 

43 SWD(2018) 301. 

44 Punctul 2 din Avizul nr. 07/2018. 

45 Punctele 89 și 90 din Raportul special nr. 10/2021: „Integrarea perspectivei de gen în 
bugetul UE: este timpul ca vorbele să se transforme în fapte”. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0394
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/08e60401-71a0-11eb-9ac9-01aa75ed71a1
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_10/SR_Gender_mainstreaming_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_10/SR_Gender_mainstreaming_RO.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/swd2021_305_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:301:FIN
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=47751
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_10/SR_Gender_mainstreaming_RO.pdf
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50 În 2018, Curtea a recomandat ca „înainte de a prezenta orice propunere privind 
viitoarea configurație a PAC, Comisia ar trebui să evalueze situația veniturilor pentru 
toate grupurile de fermieri și să analizeze nevoile acestora în materie de sprijin pentru 
venit”, ținând seama de aspecte precum veniturile provenind atât din producția de 
produse alimentare și alte produse agricole, cât și din surse neagricole46. Comisia 
a acceptat parțial recomandarea, adăugând că politica vizează acei fermierii care 
desfășoară o activitate agricolă în scopul de a-și câștiga existența. Un studiu din 201547 
privind veniturile gospodăriilor agricole a indicat că informațiile privind performanța 
PAC prezentau o lacună majoră, întrucât nu exista niciun sistem statistic sau de 
monitorizare la nivelul UE care să permită evaluarea veniturilor totale ale gospodăriilor 
agricole și compararea acestora cu veniturile altor grupuri din societate. Până în 
februarie 2022, Comisia nu a înregistrat niciun progres în acest domeniu. 

51 O dată la trei sau patru ani, Eurostat primește de la statele membre date din 
„ancheta privind structura exploatațiilor agricole” referitoare la alte activități lucrative 
desfășurate în cadrul fermelor. Datele respective indică dacă aceste alte activități 
lucrative constituie o activitate principală sau una secundară a fermierului-șef de 
exploatație, dar nu și proporția sau amploarea veniturilor obținute din aceasta. Cele 
mai recente date publicate pe site-ul Eurostat se referă la anul 201648. 

52 Actuala listă standard a variabilelor din RICA nu include informații privind 
veniturile obținute în afara fermei, deoarece ancheta se referă la ferme și nu la 
fermieri. Datele privind impozitul pe venit care figurează în registrele autorităților 
fiscale naționale sunt insuficiente, doar ele singure, pentru a furniza aceste informații, 
întrucât nu conțin detalii privind caracteristicile fermelor și includ și veniturile agricole 
ale acelor persoane a căror activitate principală nu este agricultura49. 

                                                      
46 Recomandarea 3 din Raportul special nr. 10/2018: „Schema de plată de bază în favoarea 

fermierilor – se află pe calea cea bună pe plan operațional, dar are un impact limitat asupra 
simplificării, a direcționării ajutorului și a convergenței nivelurilor de ajutor”. 

47 Hill, B. & Dylan Bradley, B. (2015), Comparison of farmers’ incomes in the EU Member 
States, studiu elaborat pentru Parlamentul European. 

48 Setul de date privind alte activități lucrative (ef_oga_main). 

49 Hansen, H. și Forstner, B. (2021), A differentiated look at the economic situation of German 
farmers, prezentare în cadrul celei de a 27-a reuniuni a Rețelei OCDE pentru analiza la nivel 
de fermă. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/farm-structure-survey
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_10/SR_BPS_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540374/IPOL_STU(2015)540374_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540374/IPOL_STU(2015)540374_EN.pdf
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ef_oga_main&lang=en
https://www.oecd.org/agriculture/topics/farm-level-analysis-network/
https://www.oecd.org/agriculture/topics/farm-level-analysis-network/
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53 Unele state membre (de exemplu, Irlanda și Țările de Jos) colectează date privind 
veniturile obținute în afara fermei utilizând anchetele RICA naționale, care ar putea 
remedia una dintre lacunele în materie de date referitoare la veniturile reale ale 
fermierilor. Autoritățile irlandeze publică cu regularitate date indirecte privind 
veniturile obținute în afara fermei, de exemplu „existența unui loc de muncă în afara 
fermei”, „zilele și orele lucrate în afara fermei” și „sectorul în care lucrează persoana”. 

Comisia a lansat diverse inițiative pentru o mai bună utilizare 
a datelor existente, dar persistă anumite obstacole 

54 Comisia ar trebui să lanseze alte inițiative pentru a remedia deficiențele existente 
și pentru a îmbunătăți colectarea și prelucrarea datelor cu scopul de a evalua PAC și de 
a sprijini elaborarea viitoarei politici. Aceste inițiative ar trebui să fie puse în practică în 
conformitate cu calendarul și cu realizările stabilite. Pentru noua PAC, Comisia trebuie 
să adapteze și să consolideze sursele de date existente. Ea ar trebui, de asemenea, să 
exploreze și să mobilizeze noi surse de date pentru a reduce sarcina impusă fermierilor 
și administrațiilor, îmbunătățind, totodată, baza de date concrete pe care se sprijină 
politica50. 

55 În planul său de acțiune referitor la strategia internă privind datele, Comisia și-a 
stabilit obiectivele de a garanta accesul la date care sunt relevante pentru procesul 
decizional și pentru funcționarea întregii organizații și de a promova utilizarea 
tehnologiilor moderne de analiză a datelor pentru a identifica tipare și tendințe într-un 
mod mai rapid și mai eficace. 

56 Curtea a examinat ce inițiative a luat Comisia pentru a asigura o mai bună 
utilizare a datelor disponibile și a noilor tehnologii cu scopul de a remedia lacunele în 
materie de date și de a face față provocărilor identificate mai sus. În plus, Curtea s-a 
aplecat asupra proiectelor de cercetare finanțate de UE și asupra inițiativelor statelor 
membre care ar putea să contribuie la analiza PAC și să elimine unele dintre lacunele 
existente. 

                                                      
50 SWD(2018) 301, p. 51. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:301:FIN
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Pentru a remedia problema lacunelor în materie de date și pentru 
a răspunde nevoilor de date pentru PAC, Comisia extinde sursele de date 
și încurajează partajarea acestora 

57 Strategia internă a Comisiei privind datele prevede că „trebuie să se exploateze 
cât mai mult posibil surse de date interne și externe pentru a se genera dovezi care să 
vină în sprijinul deciziilor”. Costurile și sarcina administrativă pe care le presupune 
colectarea de date suplimentare pentru monitorizarea politicilor trebuie să fie 
proporționale cu nevoile în materie de date. Potrivit setului de instrumente pentru 
o mai bună legiferare51, nu este obligatoriu să se elimine toate lacunele în materie de 
date. 

58 Comisia a început să pună în practică strategia sa privind datele în 2018. 
Activitățile variază de la crearea unui inventar de date (a se vedea punctele 17-18) la 
elaborarea unor norme de guvernanță a datelor, utilizarea analiticii datelor, instruire și 
promovarea competențelor. La sfârșitul anului 2020, DG AGRI a înființat un comitet și 
un grup de lucru pentru punerea în aplicare a strategiei. Din ianuarie 2022, direcția 
dispune de o unitate specială pentru „guvernanța datelor” care urmărește să 
îmbunătățească coordonarea gestionării datelor. 

59 Comisia a lansat mai multe acțiuni care ar putea contribui la o mai bună analiză 
a politicii prin îmbunătățirea infrastructurii de date și a utilizării datelor pentru PAC (de 
exemplu, soluții digitale, instrumente electronice, algoritmi și bune practici). A se 
vedea anexa pentru exemple. 

60 O evaluare a statisticilor agricole realizată de Eurostat în 201652 a concluzionat că 
statisticile privind agricultura, silvicultura, exploatarea terenurilor și mediul nu sunt 
suficient de armonizate și de coerente. Printre motive se numără faptul că legislația 
a fost elaborată într-un mod compartimentat, dar și faptul că în diverse domenii 
agricole există definiții și concepte diferite. Pentru a soluționa această problemă, 
Comisia a introdus două regulamente noi și a modificat un regulament existent 
(a se vedea figura 10). 

                                                      
51 Better Regulation Toolbox, p. 363. 

52 SWD(2017) 96, Evaluation accompanying the document „Strategy for Agricultural Statistics 
2020 and beyond and subsequent potential legislative scenarios”. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/br_toolbox-nov_2021_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4375784/SWD_2017_96_F1_STAFF_WORKING_PAPER_EN_V2_P1_877614.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4375784/SWD_2017_96_F1_STAFF_WORKING_PAPER_EN_V2_P1_877614.pdf
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Figura 10 – Cadrul juridic aferent sistemului european de statistici 
agricole 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Regulamentului (UE) 2018/1091, a COM(2021) 37 și a 
Regulamentului (UE) 2022/590. 
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https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1091/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52021PC0037
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32022R0590
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1091/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1091/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM:2021:54:FIN
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62 Alte inițiative destinate să remedieze lacunele în materie de date se împart în 
două mari categorii: partajarea datelor de către statele membre sau părțile interesate 
și adăugarea de noi variabile la sursele de date existente. 

63 În cadrul proiectului „Procesul DG AGRI pentru partajarea de date IACS în cadrul 
INSPIRE”, DG AGRI, în colaborare cu JRC, Direcția Generală Mediu și Direcția Generală 
Politici Climatice, elaborează un cadru și proceduri de sprijin pentru partajarea de date 
spațiale IACS fără caracter personal la nivelul de ansamblu al UE. Obiectivul este de 
a se garanta că datele spațiale IACS sunt ușor de localizat, accesibile în mod eficient 
(prin intermediul unui punct unic de acces) și reutilizabile într-un mod eficace într-un 
mediu coerent al politicii (a se vedea figura 11). 

Figura 11 – Trei obiective interconectate abordate în cadrul procedurii de 
explorare a datelor IACS 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza documentului Joint Technical Report: IACS data exploration 
and integration, Comisia Europeană, 2021, p. 7. 
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64 În Strategia europeană privind datele53, Comisia recunoaște importanța 
schimbului de date pentru îmbunătățirea disponibilității acestora. În strategie, Comisia 
și-a anunțat intenția de a crea nouă spații comune sectoriale ale datelor la nivelul UE, 
printre care un „spațiu european comun al datelor referitoare la Pactul verde 
european” și un „spațiu european comun al datelor privind agricultura”. Acesta din 
urmă urmărește să faciliteze partajarea, prelucrarea și analizarea datelor privind 
producția, a datelor deschise și, eventual, a altor date publice (de exemplu, date 
privind solul)54. 

65 Strategia menționează două activități pregătitoare specifice pentru spațiul 
datelor privind agricultura: efectuarea unui bilanț cu privire la experiența dobândită în 
ceea ce privește „codul de conduită al părților interesate privind schimbul de date 
privind agricultura”55 și efectuarea, în 2020 și la începutul anului 2021, a unui bilanț cu 
privire la spațiile de date privind agricultura deja existente. Comisia intenționează, în 
momentul de față, să desfășoare aceste activități în cadrul programului de lucru al 
programului Europa digitală pentru perioada 2021-2022, pe care l-a aprobat în 
noiembrie 2021. Potrivit Comisiei, spațiul datelor va fi inclus în programul de lucru 
pentru perioada 2023-2024, un posibil prototip fiind preconizat pentru 2024 și 
o implementare a spațiului datelor urmând să aibă loc în anii următori. 

66 În cadrul Strategiei „De la fermă la consumator”56, Comisia intenționează să 
transforme RICA într-o rețea de date privind durabilitatea agricolă, cu scopul de 
a colecta date la nivel de fermă privind obiectivele Strategiei „De la fermă la 
consumator” și ale Strategiei în domeniul biodiversității și alți indicatori de durabilitate. 
Comisia a publicat o foaie de parcurs în iunie 2021 și intenționează să prezinte 
o propunere de regulament în al doilea trimestru al anului 202257. 

                                                      
53 COM(2020) 66. 

54 C(2021) 7914, Annex to the Commission Implementing Decision on the financing of the 
Digital Europe Programme and the adoption of the multiannual work programme for 
2021-2022, p. 54. 

55 EU Code of conduct on agricultural data sharing by contractual agreement. 

56 COM(2020) 381. 

57 Roadmap: Conversion of the FADN to a Farm Sustainability Data Network (FSDN). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0066&qid=1649329557614&from=EN
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0066&qid=1649329557614&from=EN
https://ec.europa.eu/newsroom/repository/document/2021-46/C_2021_7914_1_EN_annexe_acte_autonome_cp_part1_v3_x3qnsqH6g4B4JabSGBy9UatCRc8_81099.pdf
https://ec.europa.eu/newsroom/repository/document/2021-46/C_2021_7914_1_EN_annexe_acte_autonome_cp_part1_v3_x3qnsqH6g4B4JabSGBy9UatCRc8_81099.pdf
https://ec.europa.eu/newsroom/repository/document/2021-46/C_2021_7914_1_EN_annexe_acte_autonome_cp_part1_v3_x3qnsqH6g4B4JabSGBy9UatCRc8_81099.pdf
http://fefac.eu/wp-content/uploads/2020/07/EU_COD1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12951-Conversion-to-a-Farm-Sustainability-Data-Network-FSDN-_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12951-Conversion-to-a-Farm-Sustainability-Data-Network-FSDN-_en
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Anumite acțiuni specifice în contextul PAC 2023-2027 se axează pe 
îmbunătățirea datelor rezultate din monitorizare 

67 Cu excepția trecerii de la RICA la rețeaua de date privind durabilitatea agricolă, 
Comisia nu planifică să aducă modificări semnificative sistemelor informatice de bază 
prezentate în figura 6. Ea depune însă eforturi pentru a spori funcționalitatea 
ARACHNE, un instrument de data mining pe care statele membre îl utilizează facultativ 
în cadrul controalelor lor administrative. Instrumentul este util, de exemplu, pentru 
identificarea proiectelor sau a beneficiarilor care ar putea fi expuși la riscurile de 
fraudă sau de conflict de interese, deși faptul că utilizarea sa nu este obligatorie îi 
poate limita beneficiile. Eficacitatea analizei datelor pe care o realizează instrumentul 
depinde de datele care sunt introduse. Altfel spus, cu cât sunt introduse mai multe 
date de bună calitate, cu atât rezultatele pe care le oferă sistemul sunt mai exacte, mai 
exhaustive și mai informative. 

68 DG AGRI recurge la noi tehnologii și la datele satelitare pentru a îmbunătăți 
indicatorii de monitorizare. De exemplu, direcția a introdus, pentru 
perioada 2023-2027, un nou indicator de impact pentru monitorizarea elementelor de 
peisaj. PAC 2014-2020 nu includea un indicator de impact cu privire la peisaje, fapt 
care a subminat evaluarea impactului politicii asupra habitatelor, a peisajelor și 
a biodiversității (a se vedea tabelul 3). Pentru noul indicator (ponderea din suprafața 
agricolă acoperită cu elemente de peisaj), Comisia va utiliza date furnizate de Serviciul 
Copernicus de monitorizare a suprafeței terestre, care conține informații privind 
gardurile vii și tufărișurile liniare, rândurile de arbori și pâlcurile izolate de arbori. 

69 Pentru PAC 2023-2027, Comisia va stabili un nou cadru, care va include un act de 
punere în aplicare, pentru a primi date la nivel de operațiune, în vederea monitorizării, 
a evaluării și a elaborării politicii. Potrivit Comisiei, prin colectarea datelor individuale 
privind cererea de finanțare/de ajutor și a informațiilor privind beneficiarul și 
ferma/întreprinderea acestuia, se va încerca soluționarea problemei dezagregării 
datelor. 

Inițiativele de cercetare analizează posibilitățile de modernizare 
a datelor și a instrumentelor 

70 În cadrul programului Orizont 2020, Comisia finanțează proiecte de cercetare și 
de inovare. Curtea a identificat o serie de proiecte de cercetare recente sau în curs de 
desfășurare din cadrul programului Orizont 2020 și al altor programe care ar putea 
contribui la îmbunătățirea infrastructurii de date și a utilizării datelor (de exemplu, 
soluții digitale, instrumente electronice și algoritmi) ce sunt necesare pentru punerea 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/ext-eval-biodiversity-final-report_2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/ext-eval-biodiversity-final-report_2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13274-Common-agricultural-policy-performance-framework-and-data-for-monitoring-and-evaluation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13274-Common-agricultural-policy-performance-framework-and-data-for-monitoring-and-evaluation_en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
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la dispoziție a unor date de mai bună calitate pentru PAC (a se vedea figura 12). Unele 
proiecte (precum NIVA și Sen4CAP) au produs deja rezultate relevante, care ar putea fi 
utile pentru viitoare evoluții. 

Figura 12 – Exemple de proiecte de cercetare cu un element de analiză 
a politicii 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor din baza de date CORDIS a Comisiei Europene. 

71 Proiectul NIVA (New IACS Vision in Action) abordează unele dintre limitările IACS 
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utilizarea potențialului datelor. Obiectivul proiectului este de a moderniza IACS prin 
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nevoilor în materie de date în vederea propunerii 
unei foi de parcurs pentru viitorul cadru de 
monitorizare și de evaluare pentru PAC

20172016

FLINT – a stabilit o 
listă de indicatori de 
durabilitate pe baza 
nevoilor (emergente) 
ale politicii

Al șaptelea program-cadru Agenția Spațială Europeană Orizont 2020 Finanțare:

https://www.niva4cap.eu/
http://esa-sen4cap.org/
https://cordis.europa.eu/projects/en
https://www.niva4cap.eu/
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72 Un alt proiect finanțat de UE, FLINT (Farm-Level Indicators for New Topics in 
policy evaluation), a abordat decalajul care există între nevoile în materie de date în 
scopul evaluării politicii și statisticile agricole disponibile58. Acest proiect poate să 
prezinte relevanță pentru revizuirea planificată a RICA, întrucât a acoperit indicatorii 
de durabilitate și a utilizat RICA drept cadru. Proiectul a propus, în vederea colectării în 
viitor, 33 de teme sau indicatori care se referă la aspecte sociale, economice, de mediu 
și de inovare59. În foaia sa de parcurs60, Comisia a susținut că transformarea RICA în 
Rețeaua de date privind durabilitatea agricolă se va baza pe proiectul FLINT. În 
februarie 2022, era însă prea devreme pentru a se putea evalua această afirmație. 

Statele membre au propriile lor inițiative în materie de date pentru PAC 

73 În urma sondajului realizat în rândul tuturor celor 27 de state membre, Curtea 
a constatat că cea mai mare parte dintre acestea recunosc valoarea adăugată 
a analiticii avansate. Majoritatea au invocat, dintr-o listă furnizată de elemente 
posibile, beneficii precum rapiditatea mai mare a procesului decizional, analiza 
predictivă și transsectorială, reducerea costurilor și o comunicare mai eficace cu 
fermierii și cu părțile interesate. 

74 În răspunsurile lor la sondajul Curții, mai mult de jumătate dintre statele membre 
au sugerat cu prioritate următoarele măsuri pentru a le sprijini în utilizarea big data: 
o finanțare sporită din partea Comisiei pentru proiectele privind instrumente 
informatice și analitica datelor (67 %), orientări/manuale suplimentare (56 %) și sprijin 
pentru dezvoltarea de noi metodologii sau pentru standardizare (52 %). Un număr mai 
mic de state membre au ales opțiuni precum sprijin pentru tehnologii analitice (48 %), 
soluții pentru accesul la date (41 %), sprijin pentru cercetare și proiecte comune de 
cercetare (48 %). 

75 Sondajul realizat de Curte și interviurile ulterioare pe care le-a desfășurat aceasta 
au relevat diferențe de la un stat membru la altul în ceea ce privește modul în care 
acestea încorporează noi surse de date și tehnici avansate de analitică a datelor. 
Caseta 4 și caseta 5 oferă exemple de acțiuni întreprinse de statele membre. 

                                                      
58 Poppe, K., Vrolijk, H., Dolman, M., și Silvis, H., 2016, „FLINT – Farm-level Indicators for New 

Topics in policy evaluation: an introduction”, în Studies in Agricultural Economics, 118, 
p. 116-122. 

59 Final report summary of FLINT project. 

60 Roadmap: Conversion of the FADN to a Farm Sustainability Data Network (FSDN). 

https://www.flint-fp7.eu/Policy.html
https://www.flint-fp7.eu/downloads/reports/1627-poppe_v03.pdf
https://www.flint-fp7.eu/downloads/reports/1627-poppe_v03.pdf
https://cordis.europa.eu/docs/results/613/613800/final1-4-1-final-publishable-summary-report.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12951-Conversion-to-a-Farm-Sustainability-Data-Network-FSDN-_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12951-Conversion-to-a-Farm-Sustainability-Data-Network-FSDN-_en
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Caseta 5 – O încercare de a conecta diferite baze de date 

Autoritățile estoniene au lansat un program privind big data în agricultură, care 
urmărește „să creeze o valoare adăugată mai mare în sectorul agricol prin 
furnizarea unor instrumente bazate pe date destinate fermierilor”. Intenția este 
de a se crea un sistem (instrument) electronic pentru volumele mari de date din 
domeniul agriculturii, menit să coreleze datele existente cu modele analitice și 
aplicații practice relevante. 

Pentru analiza politicii, sistemul de big data ar putea facilita colectarea datelor 
privind performanța agronomică la nivel de fermă. 

Un studiu de fezabilitate a concluzionat următoarele: 

— nu sunt necesare modificări substanțiale în sistemul juridic, dar ar trebui să se 
aducă modificări reglementărilor privind prelucrarea datelor din agricultură și 
ar trebui să se stabilească un cadru comun; 

Caseta 4 – Exemple de combinare a surselor de date cu tehnici 
moderne de analiză 

Spania 

o O regiune din Spania (Castilia și Leon) este, din 2019, un utilizator avansat al 
abordării bazate pe „controale prin monitorizare”. Metodologia sa de 
monitorizare se bazează pe prelucrarea și analizarea de către inteligența 
artificială a imaginilor obținute de la sateliții Sentinel ai Copernicus. Utilizarea 
unor indecși și a unor markeri specifici și aplicarea ulterioară a unei serii de 
reguli permit autorităților să ajungă la o concluzie cu privire la eligibilitatea 
suprafețelor declarate. 

o Autoritățile spaniole aplică fotointerpretarea automatizată utilizând tehnici 
de clasificare bazate pe „învățare profundă”, de exemplu un algoritm 
Random Forest („pădure aleatorie”) pentru clasificarea culturilor. 
Fotointerpretarea automatizată este utilizată și pentru a se evalua riscul 
orientativ de abandonare a terenurilor. 

o Instrumentele analitice avansate pentru previzionarea recoltelor prin 
intermediul învățării automate permit autorităților să evalueze prezența 
activității agricole și să prezică comportamentul pieței. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană și autoritățile spaniole. 

https://pmk.agri.ee/en/projects/agricultural-big-data
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— este pertinent și este posibil să se includă în sistemul de big data 83 % dintre 
cele 41 de baze de date analizate, dar numai 10 % ar putea fi incluse fără să 
fie necesară o dezvoltare suplimentară; 

— serviciile potențiale pentru Ministerul Afacerilor Rurale ar putea să includă: 

o monitorizarea tendințelor în ceea ce privește performanța economică 
a exploatațiilor agricole; 

o furnizarea unei imagini de ansamblu asupra utilizării îngrășămintelor și 
a produselor de protecție a plantelor (una dintre condițiile prealabile 
este existența unui registru digital la nivel de exploatație). 

Până în februarie 2022, dezvoltarea sistemului nu începuse încă. Intenția este de 
a se dezvolta un sistem electronic, care să includă un registru electronic pentru 
evidența pe teren și, eventual, alte instrumente electronice, de exemplu un 
calculator al echilibrului humusului și recomandări în materie de protecție 
a plantelor. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, Programul pe termen lung de transfer de cunoștințe privind 
big data în domeniul agriculturii și autoritățile estoniene. 

Unele provocări și lacune notabile în materie de date nu au fost încă 
soluționate 

76 Comisia recunoaște că interconectarea surselor de date existente reprezintă 
o provocare majoră pentru asigurarea existenței unor date adecvate care să contribuie 
la evaluarea PAC61. Ea depune eforturi pentru a facilita reutilizarea datelor IACS și 
pentru a extinde RICA, dar nu a inițiat acțiuni specifice pentru a remedia lacunele în 
materie de date referitoare la veniturile fermierilor care provin din afara sectorului 
agricol („din afara fermei”) sau pentru a combina diverse surse de date dezagregate cu 
scopul de a spori valoarea datelor care au fost deja colectate. 

77 Comisia a evocat necesitatea unui identificator unic comun pentru exploatațiile 
agricole (ferme), care să permită interconectarea datelor la nivel de fermă provenite 
din diverse surse (de exemplu, registre administrative și anchete statistice)62. 
Identificatorul ar trebui să țină seama de diferitele sisteme ale statelor membre și de 

                                                      
61 SWD(2018) 301, partea I, p. 51. 

62  A se vedea, de exemplu, Strategy for agricultural statistics for 2020 and beyond, p. 8, 12 și 
16-17. 

https://pmk.agri.ee/en/projects/agricultural-big-data
https://pmk.agri.ee/en/projects/agricultural-big-data
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:301:FIN
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/749240/749310/Strategy+on+agricultural+statistics+Final+version+for+publication.pdf/9c7787ca-0e00-f676-7a64-7f56e74ec813


 43 

 

structurile complexe ale exploatațiilor agricole, cu combinații și amplasamente diferite. 
În acest scop, este necesară o definiție comună a fermei, o astfel de definiție urmând 
să aibă impact asupra indicatorilor financiari precum veniturile fermelor63. Existența 
unui identificator unic ar putea contribui la creșterea accesibilității datelor și la 
furnizarea de informații mai fiabile cu privire la impactul politicii. Până în 
februarie 2022, nu se făcuseră progrese în ceea ce privește un astfel de identificator. 

78 Datele la nivel de fermă care provin din aplicații și sisteme de gestionare 
reprezintă o sursă nouă și bogată de informații. Există numeroase soluții comerciale 
care oferă o gamă variată de servicii pentru ținerea evidenței digitale, monitorizarea 
câmpului și monitorizarea utilizării forței de muncă, iar multe aspecte ale activităților 
agricole pot fi îmbunătățite cu ajutorul aplicațiilor de acest tip (a se vedea exemplul din 
caseta 6). Comisia nu cunoaște numărul fermierilor care utilizează programe 
informatice de gestionare a exploatațiilor agricole, însă campania privind statisticile 
integrate referitoare la ferme64, planificată pentru 2023, ar putea contribui furnizând 
cunoștințe cu privire la utilizarea sistemelor informatice de gestiune și 
a echipamentelor pentru agricultura de precizie. 

Caseta 6 – Exemplu de colectare a datelor la nivel de fermă 

Platforma Akkerweb din Țările de Jos constituie un bun exemplu de aplicație 
pentru colectarea datelor de la ferme. Structura platformei susține utilizarea mai 
multor aplicații și folosește date privind producția obținute de la ferme 
individuale. Fermierii pot alege aplicațiile pe care doresc să le utilizeze și au 
posibilitatea de a le conecta la alte sisteme. 

În prezent, Akkerweb îi ajută pe fermieri să ia decizii pe baza informațiilor publice 
și a datelor referitoare la propria fermă. În viitor, autoritățile neerlandeze 
intenționează să îmbunătățească partajarea de date între sursele de date ale 
administrației publice și platformele private de date. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană și autoritățile neerlandeze. 

79 Utilizarea unui registru digital la nivel de exploatație, în care fermierii să își 
înregistreze activitățile, ar reprezenta un pas înainte pentru digitalizarea fermelor și 
pentru îmbunătățirea monitorizării consumului și a impactului în ceea ce privește 
pesticidele, îngrășămintele, apa și solul. Platforma FaST (Farm Sustainability Tool for 

                                                      
63 Poppe, K. J. și Vrolijk, H.C.J. (2019), How to measure farm income in the era of complex 

farms, lucrare elaborată pentru a fi prezentată în cadrul celui de al 171-lea seminar al EAAE. 

64 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2286 al Comisiei. 

https://edepot.wur.nl/500005
https://edepot.wur.nl/500005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32021R2286
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Nutrients — Instrumentul pentru sustenabilitatea fermelor în ceea ce privește 
utilizarea nutrienților) propusă de Comisie este un instrument cu o arhitectură 
flexibilă, care oferă tehnici moderne de analiză și interoperabilitate cu numeroase 
surse de date. FaST se bazează pe mai multe surse de date, care sunt fie conectate la 
platformă (surse vii), fie importate în aceasta (surse statice). Pentru a le oferi 
fermierilor acces la propriile date, FaST se conectează la IACS regional/național (sau la 
un registru al exploatațiilor agricole echivalent), unde sunt stocate datele fermierilor. 

80 Datele din agricultura de precizie pot constitui o sursă valoroasă de date65. 
Printre exemplele de astfel de date se numără cele provenite de la senzori și de la 
utilaje cu privire la umiditatea solului și la substanțele nutritive, precum și date privind 
utilizarea pesticidelor într-o anumită locație. Proiectul NIVA menționat mai sus 
explorează posibilitățile de creare a unui registru electronic al exploatațiilor agricole 
care să poată fi interconectat cu IACS. El vizează, de asemenea, să integreze în IACS 
datele obținute de la utilaje/din agricultura de precizie. Există însă obstacole în acest 
sens, cum ar fi diversitatea tipurilor de utilaje agricole și lipsa standardizării. 

81 Accesul la date individuale în scopuri de analiză a politicilor poate fi dificil și nu 
există niciun cadru juridic sau tehnic pentru utilizarea informațiilor comerciale în astfel 
de scopuri. Potrivit unui studiu66, fermierii sunt reticenți să își pună datele la dispoziție, 
invocând motive precum riscul ca datele să fie partajate în alte scopuri, lipsa de 
claritate cu privire la ce înseamnă „date cu caracter personal” și „rezistența generală la 
tehnologiile moderne de platforme de date”. În cadrul PAC 2023-2027, serviciile de 
consiliere agricolă pentru fermieri au obligația de a acoperi tehnologiile digitale67. 

82 În figura 13 de mai jos sunt prezentate sintetizat principalele provocări legate de 
date cu care se confruntă Comisia, precum și evaluarea Curții cu privire la măsura în 
care acestea au fost soluționate. 

                                                      
65 Punt, T. și Snijkers, G., Exploring precision farming data: a valuable new data source? A first 

orientation, 2020, document prezentat în cadrul atelierului CEE-ONU din 2019 privind 
colectarea datelor statistice, intitulat New sources and New technologies. 

66 Internet of Food and Farm 2020: Policy Recommendations from IoF2020. 

67 Articolul 15 din Regulamentul (UE) 2021/2115. 

https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.58/2019/mtg4/DC2019_S1_Netherlands_Punt_Snijkers_AD.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.58/2019/mtg4/DC2019_S1_Netherlands_Punt_Snijkers_AD.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.58/2019/mtg4/DC2019_S1_Netherlands_Punt_Snijkers_AD.pdf
https://www.iof2020.eu/deliverables/iof2020-policy-recommendations.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32021R2115
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Figura 13 – Evaluarea măsurii în care inițiativele aduc o soluție la 
provocările întâmpinate 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

83 În cadrul examinării documentare a unor practici comparabile care sunt aplicate 
în afara UE, Curtea a analizat trei țări terțe: Australia, Japonia și SUA. Aceste țări pun la 
dispoziție informații în domeniul public cu privire la integrarea în agricultură 
a tehnicilor moderne referitoare la date; în caseta 7 sunt prezentate unele dintre 
inițiativele lor.  

Provocări: Evaluare: 

Necolectarea unor date: 
date insuficiente în sprijinul 
evaluărilor și al studiilor de 
impact (tabelul 2 și tabelul 3, 
punctul 49). 

Evoluții pozitive în ceea ce privește stabilirea unui cadru pentru date mai 
deschise, mai disponibile și mai adecvate (punctele 60, 64 și 66). Rămân 
multe de făcut în domenii precum veniturile fermierilor, dezvoltarea 
teritorială și indicatorii de mediu. 
Evaluare: sunt necesare progrese semnificative. 

Date neaccesibile: Comisia are 
acces limitat la sistemele IACS 
din statele membre 
(punctul 28). 

În cadrul inițiativei INSPIRE, statele membre partajează unele date spațiale 
fără caracter personal. Se preconizează că aceasta va spori schimbul de date 
(punctele 30 și 63). 
Evaluare: este prea devreme pentru a se evalua dacă acțiunile vor soluționa 
provocarea. 

Restricții privind combinarea 
datelor: nu se pot combina cu 
ușurință date provenite din 
seturi de date diferite 
(punctele 23, 24 și 29). 

Portalul de date constituie principalul instrument pentru publicarea de date 
consolidate privind PAC. El este actualizat în permanență cu seturi de date 
noi (punctul 21). Cu toate acestea, nu s-au realizat progrese privind 
introducerea unui identificator comun sau a unei tehnici similare pentru a 
corela diferite seturi de date (punctul 77). 
Evaluare: provocare nesoluționată încă. 

Agregare excesivă: Comisia nu 
dispune de suficiente date 
dezagregate rezultate din 
monitorizare (punctul 47). 

Comisia intenționează să specifice într-un act de punere în aplicare datele la 
nivel de beneficiar pe care statele membre trebuie să le raporteze pentru 
PAC (punctul 69). În plus, există proiecte în cadrul programului Orizont 2020 
care explorează nevoile în materie de date de la nivel de fermă (figura 12). 
Evaluare: este prea devreme pentru a se evalua dacă acțiunile vor soluționa 
provocarea. 

Explorarea utilizării volumelor 
mari de date: utilizare limitată 
a volumelor mari de date și a 
analizei volumelor mari de 
date (punctele 22 și 25). 

Prin intermediul sistemului de monitorizare a suprafețelor, Comisia va 
încuraja utilizarea datelor provenite de la sateliții Sentinel ai Copernicus 
pentru intervenții bazate pe suprafață (caseta 3). 
Sen4CAP a produs algoritmi cu sursă deschisă și instrumente avansate pentru 
a facilita utilizarea de către statele membre a datelor Copernicus în scopuri 
de monitorizare și analiză a PAC (figura 12). 
Evaluare: sunt necesare progrese semnificative.  
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Caseta 7 – Exemple de practici aplicate în afara UE 

Australia 

Baza de date FLAD-BLADE68 previzionează producția agricolă la nivel de 
exploatație agricolă, pe baza condițiilor climatice predominante (de exemplu, în 
materie de precipitații și temperatură), a prețurilor produselor de bază și 
a caracteristicilor exploatației (de exemplu, amplasarea și dimensiunea). Baza de 
date poate genera informații la nivel de exploatație cu privire la producție și la 
rezultatele financiare pentru practic fiecare fermă din Australia69. 

În plus, Organizația pentru Cercetare Științifică și Industrială a Commonwealth-ului 
din Australia a explorat posibilitățile de utilizare a tehnologiei de confidential 
computing (procesare de date în mod confidențial) pentru a îmbunătăți accesul la 
date de la nivelul exploatației în scopuri de elaborare de politici sau de cercetare, 
păstrând, totodată, confidențialitatea și securitatea datelor. Confidential 
computing oferă o metodă nouă, lipsită de sincope, pentru conectarea și analiza 
surselor de date în scop exploratoriu. Această abordare poate permite 
descoperirea unor conexiuni noi între sursele de date, păstrând, totodată, 
confidențialitatea datelor70. 

Japonia 

Autoritățile japoneze au creat o platformă de colaborare în domeniul datelor 
agricole (WAGRI)71. Platforma coordonează, partajează și furnizează date legate 
de agricultură. Ea include date publice, de exemplu amplasarea și dimensiunea 
terenurilor agricole, precum și informații meteorologice. Viitoarele planuri de 
dezvoltare prevăd consolidarea datelor deținute de fermieri, de producătorii de 
utilaje agricole, de furnizorii de TIC și de alte părți, precum și utilizarea volumelor 
mari de date pentru a optimiza gestionarea producției agricole. 

SUA 

Crop-CASMA (Crop Condition and Soil Moisture Analytics – analiza condițiilor de 
cultură și a umidității solului) este o aplicație web geospațială prin intermediul 
căreia se pot utiliza date cu index geospațial obținute prin teledetecție pentru a se 
evalua condițiile de vegetație a culturilor și de umiditate a solului din SUA72. 

                                                      
68 Agricultural Data Integration Project. 

69 Hughes, N. et al. (2020), The Agricultural Data Integration Project, proiect de cercetare al 
ABARES, Canberra. 

70 Digital Opportunities for Better Agricultural Policies, 2019, OCDE. 

71 Pagina web a WAGRI. 

72 Crop-CASMA User's Guide. 

https://www.agriculture.gov.au/abares/research-topics/climate/agricultural-data-integration-project
https://daff.ent.sirsidynix.net.au/client/en_AU/search/asset/1031201/0
https://doi.org/10.1787/571a0812-en
https://wagri.net/en-us/aboutwagri#sec1
https://nassgeo.csiss.gmu.edu/Crop-CASMA-User/user/introduction/
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Concluzii și recomandări 
84 Curtea a examinat dacă Comisia utilizează în mod optim datele și analitica datelor 
în scopul analizei politicii agricole comune (PAC). Această politică are numeroase 
obiective complexe și interconectate. Pentru a stabili dacă instrumentele de politică 
sunt relevante și dacă acestea contribuie în mod eficient la îndeplinirea obiectivelor 
respective, sunt necesare date și informații din mai multe surse, atât interne, cât și 
externe. 

85 Curtea a constatat că, deși Comisia utilizează un volum important de date privind 
aspecte economice, sociale, climatice și de mediu, datele și instrumentele actuale nu 
aduc, în unele domenii, anumite elemente semnificative de informații care sunt 
necesare pentru elaborarea politicii în cunoștință de cauză (punctele 16-53). Comisia 
a lansat mai multe inițiative pentru o mai bună utilizare a datelor existente 
(punctele 57-69), dar, în afară de întârzierile care afectează disponibilitatea datelor 
(punctul 41), există în continuare anumite obstacole (punctele 76-81). 

86 Principalele obstacole care există în ceea ce privește datele sunt prezentate în 
cele ce urmează, în funcție de etapa în procesul de colectare și de prelucrare a datelor: 

— necolectarea unor date: de exemplu, în ceea ce privește factorii de producție 
agricolă (de exemplu, cantitatea de pesticide chimice și nechimice aplicate, 
cantitatea de îngrășăminte minerale/organice aplicate și cultura pentru care se 
aplică acestea) și practicile agricole cu impact asupra mediului (a se vedea 
tabelul 3 și punctele 42-45); 

— date neaccesibile: informațiile la nivel de exploatație sunt deținute, gestionate și 
stocate în Sistemul integrat de administrare și control (IACS) local al statelor 
membre, la care Comisia are acces limitat (a se vedea punctele 27-29); 

— agregare excesivă: în cea mai mare parte, Comisia primește date agregate de la 
statele membre, ceea ce îi limitează, așadar, capacitatea de a le exploata într-un 
mod util (a se vedea tabelul 2 și punctul 47); 

— restricții privind combinarea surselor de date, de exemplu deoarece nu există un 
identificator comun (a se vedea punctul 24). 
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87 Prin urmare, Comisia dispune de cunoștințe parțiale privind situația de referință 
sau impactul politicii în domenii precum veniturile fermierilor provenite din afara 
fermei, informațiile/practicile de mediu și dezvoltarea socioeconomică. Aceste lacune 
legate de disponibilitatea datelor afectează calitatea dovezilor în cazul unora dintre 
evaluări (a se vedea punctele 39-47) și studii de impact (a se vedea punctele 48-53). 

Recomandarea 1 – Stabilirea unui cadru pentru utilizarea 
datelor dezagregate din IACS 

Comisia ar trebui să stabilească un cadru tehnic și administrativ pentru partajarea și 
reutilizarea datelor dezagregate din IACS (în afară de cele care sunt necesare pentru 
rapoartele anuale de performanță) care să contribuie la monitorizarea, evaluarea și, în 
ultimă instanță, elaborarea politicii. Această inițiativă ar trebui să respecte principiul 
eficienței și, prin urmare, să reducă la minimum sarcina administrativă și costurile 
suportate de beneficiari și de autoritățile statelor membre. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 2024. 

Recomandarea 2 – Utilizarea pe scară mai largă a surselor de 
date și dezvoltarea acestora pentru a răspunde nevoilor politicii 

Comisia ar trebui să elimine lacunele în materie de date identificate în evaluările 
PAC 2014-2020 și în studiul de impact privind PAC post-2020: 

(a) utilizând pe scară mai largă sursele de date existente (de exemplu, date 
administrative, anchete statistice și date provenite de la Copernicus), analizând 
posibilitățile de a utiliza noi surse de date sau combinându-le pe cele existente; 

(b) analizând posibilitățile de a utiliza substituenți sau surse de date indirecte atunci 
când nu este fezabilă utilizarea surselor directe pentru evaluarea unor indicatori 
sau a unor aspecte cheie; 

(c) evaluând posibilitatea de a utiliza pe scară mai largă date provenite de la utilajele 
agricole. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 2025. 
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88 În cadrul Comisiei, Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală a încheiat cu 
Centrul Comun de Cercetare un acord pentru analiza datelor și pentru a explora 
modalități de a utiliza mai bine datele existente. Pe baza acestui acord, Comisia 
utilizează analize și modele cantitative avansate pentru a analiza PAC. Direcția nu 
recurge însă ea însăși la tehnici de big data pentru a efectua analiză textuală, 
explorarea textelor (text mining) sau extragere automată. Înlocuirea procedurilor 
manuale și cronofage cu instrumente automatizate prezintă o serie de beneficii 
potențiale (a se vedea punctele 19 și 25 și caseta 2). 

89 La nivelul UE, există mai multe inițiative, uneori finanțate de UE în cadrul 
programului Orizont 2020 sau al altor programe, care explorează posibilitățile de 
a moderniza datele și instrumentele informatice în scopul elaborării, al monitorizării și 
al evaluării PAC. Unele dintre aceste inițiative au produs deja rezultate în domeniul 
interoperabilității, precum și indicatori noi și mai cuprinzători. Proiectele se află în 
diferite etape și pot aborda probleme similare din unghiuri diferite (punctele 70-75). 
Comisia nu a identificat încă elementele care ar putea fi puse în practică pentru PAC. 

90 Prin urmare, Comisia mai poate realiza progrese semnificative în ceea ce privește 
încorporarea în sistemele informatice existente și/sau în alte soluții informatice 
a analiticii avansate și a unor instrumente conexe eficiente din punctul de vedere al 
costurilor în scopul prelucrării automatizate a informațiilor (de exemplu, pentru 
a înlocui proceduri manuale sau nereproductibile) și în ceea ce privește utilizarea 
optimă a activelor de date (de exemplu, creșterea rezultatelor obținute prin 
prelucrarea datelor) pentru analiza politicii. 

Prezentul raport a fost adoptat de Camera I, condusă de doamna Joëlle Elvinger, 
membră a Curții de Conturi, la Luxemburg, în data de 18 mai 2022. 

 Pentru Curtea de Conturi 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Președinte 
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Anexă – O serie de acțiuni și de ambiții în materie de date ale 
Comisiei 

 – finalizată  – prea devreme pentru a putea fi evaluată sau întârziere mai mică de un an  – întârziere mai mare de un an 

Subiect/ 
provocare Document-sursă Ambiție/acțiune Obiectiv/scop Termen Stadiul punerii în aplicare Etapele următoare și 

programarea în timp 

Modernizarea 
statisticilor 
agricole 
europene 

Strategia privind 
statisticile agricole în 
perspectiva anului 
2020 și ulterior 

Intrarea în vigoarea 
a noului regulament-
cadru pentru statisticile 
integrate referitoare la 
ferme cel târziu în 2018. 

Să garanteze că seria de 
anchete privind structura 
exploatațiilor agricole 
europene continuă, asigurând 
astfel serii de timp coerente, 
răspunzând în același timp 
nevoilor noi și emergente în 
materie de date la nivel de 
exploatație. 

2018 

Regulamentul 
(UE) 2018/1091 a intrat 

în vigoare în august 2018. 

Recensământul 
agricol a fost efectuat 
în 2020, iar 
următoarea colectare 
de date este 
prevăzută în 2023. 

Intrarea în vigoarea a 
Regulamentului-cadru 
privind statisticile 
referitoare la factorii de 
producție/producția 
agricolă (Statistics on 
Agricultural 
Input/Output – SAIO) 
până în 2022. 

Să armonizeze și să integreze 
mai bine statisticile privind 
factorii de producție utilizați în 
agricultură și privind producția 
agricolă (de exemplu, culturi și 
animale, pesticide, nutrienți, 
prețuri agricole); să țină seama 
de noile nevoi în materie de 
date; să faciliteze compararea 
datelor colectate. 

2022 

Comisia a adoptat 
propunerea [COM(2021) 37] 
în februarie 2021, aceasta 
făcând în prezent obiectul 
procesului legislativ. 

Comisia va lansa 
proceduri legislative 
pentru acte de punere 
în aplicare și acte 
delegate în temeiul 
regulamentului-cadru. 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/749240/749310/Strategy+on+agricultural+statistics+Final+version+for+publication.pdf/9c7787ca-0e00-f676-7a64-7f56e74ec813
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/749240/749310/Strategy+on+agricultural+statistics+Final+version+for+publication.pdf/9c7787ca-0e00-f676-7a64-7f56e74ec813
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/749240/749310/Strategy+on+agricultural+statistics+Final+version+for+publication.pdf/9c7787ca-0e00-f676-7a64-7f56e74ec813
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/749240/749310/Strategy+on+agricultural+statistics+Final+version+for+publication.pdf/9c7787ca-0e00-f676-7a64-7f56e74ec813


 51 

 

Subiect/ 
provocare Document-sursă Ambiție/acțiune Obiectiv/scop Termen Stadiul punerii în aplicare Etapele următoare și 

programarea în timp 

Lansarea procedurilor 
legislative pentru actele 
delegate/de punere în 
aplicare referitoare la 
regulamentul-cadru 
privind SAIO. 

Să specifice seturile de date 
pentru SAIO. 

2021 

Adoptarea actelor de 
punere în aplicare este 

posibilă după ce colegiuitorii 
adoptă actul legislativ 
principal. Adoptarea actului 
legislativ principal este 
estimată pentru 2022. 

Orizontul de timp 
actual pentru 
adoptarea 
regulamentelor de 
punere în aplicare 
este 2022-2023. 

Modificarea 
Regulamentului 
nr. 138/2004 privind 
conturile economice 
pentru agricultură. 

Includerea conturilor 
economice regionale (NUTS 2). 

2021 

 S-a ajuns la un acord, 
dar actul nu a fost încă 
adoptat. 

 

Tehnologii de 
analiză a datelor 

Comunicare:Planul 
coordonat privind 
inteligența artificială 
[COM(2018) 795] 

și revizuirea acestuia 
din 2021 
[COM(2021) 205] 

Comisia și statele 
membre urmăresc să 
creeze spații de testare 
și de experimentare de 
prim rang la nivel 
mondial pentru produse 
și servicii bazate pe IA în 
întreaga Europă.  

Pentru a optimiza investițiile și 
a se evita duplicarea eforturilor 
sau eforturile care își fac 
concurență, ar trebui să se 
dezvolte un număr limitat de 
situri de referință specializate 
în IA la scară largă și acestea ar 
trebui să fie deschise tuturor 
părților interesate din întreaga 
Europă. 

2020 

Instalația de testare a IA 
destinată sectorului 
agroalimentar și de 
experimentare cu aceasta 
este inclusă în programul de 
lucru al programului Europa 
digitală pentru 
perioada 2021-2022. Cererea 
de propuneri a fost lansată în 
primul trimestru al 
anului 2022. 

(Notă: se înregistrează 
o întârziere generală în 
punerea în aplicare 
a programului Europa 
digitală) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM:2018:795:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM:2018:795:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM:2018:795:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM:2018:795:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=COM:2021:205:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=COM:2021:205:FIN
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-cloud-ai-02-tef-agrifood
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-cloud-ai-02-tef-agrifood
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Subiect/ 
provocare Document-sursă Ambiție/acțiune Obiectiv/scop Termen Stadiul punerii în aplicare Etapele următoare și 

programarea în timp 

Partajarea 
datelor/deschide
rea datelor 

Comunicare: 
O strategie europeană 
privind datele 
[COM(2020)66] 

Comisia va efectua un 
bilanț cu privire la 
experiența dobândită în 
ceea ce privește codul 
de conduită al părților 
interesate privind 
schimbul de date privind 
agricultura prin 
intermediul unui acord 
contractual, pe baza 
pieței actuale a soluțiilor 
digitale pentru ferme și 
a cerințelor acestora în 
ceea ce privește 
disponibilitatea și 
utilizarea datelor. 

Acțiune pregătitoare pentru 
spațiul datelor privind 
agricultura. 

T3/T4 2020 

Termen nerespectat. 
Organismul care va 

efectua acest bilanț nu a fost 
încă înființat.  

Cererea de propuneri pentru 
acțiunea de coordonare și de 
sprijin („acțiunea 
pregătitoare”) a fost lansată 
la sfârșitul anului 2021 și se 
va încheia în februarie 2022, 
urmând ca evaluarea 
ulterioară a propunerilor și 
contractarea și lansarea 
proiectului să aibă loc în 
cursul anului 2022. 

(Notă: se înregistrează 
o întârziere generală în 
punerea în aplicare 
a programului Europa 
digitală) 

Rezultatele acțiunii de 
coordonare și de 
sprijin vor sta la baza 
desfășurării acțiunii 
de punere în aplicare 
finanțate ulterior în 
cadrul celui de al 
doilea program de 
lucru al programului 
Europa digitală. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0066
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Subiect/ 
provocare Document-sursă Ambiție/acțiune Obiectiv/scop Termen Stadiul punerii în aplicare Etapele următoare și 

programarea în timp 

Comisia va efectua un 
bilanț, împreună cu 
organizațiile din statele 
membre și ale părților 
interesate, cu privire la 
spațiile datelor privind 
agricultura utilizate în 
prezent, inclusiv cele 
finanțate în cadrul 
programului 
Orizont 2020, și va lua 
o decizie cu privire la 
o abordare la nivelul UE. 

Acțiune pregătitoare pentru 
spațiul datelor privind 
agricultura. 

T4 2020/T1 2021 

 Termen nerespectat. 
Organismul care va începe să 
efectueze acest bilanț nu 
a fost încă înființat. 

(Notă: se înregistrează 
o întârziere generală în 
punerea în aplicare 
a programului Europa 
digitală) 

Rezultatele acțiunii de 
coordonare și de 
sprijin vor sta la baza 
desfășurării acțiunii 
de punere în aplicare 
finanțate ulterior în 
cadrul celui de al 
doilea program de 
lucru al programului 
Europa digitală. 

Inițierea unei proceduri 
de adoptare a unui act 
de punere în aplicare 
privind seturile de date 
cu valoare ridicată. 

Să pună la dispoziție seturi 
esențiale de date de referință 
din sectorul public în scopul 
inovării și să le facă disponibile 
în întreaga UE în mod gratuit, 
într-un format care să poată fi 
citit automat și prin 
intermediul unor interfețe 
standardizate de programare 
a aplicațiilor (API). 

T1 2021 

În februarie 2022, 
proiectul de act era 

încă în curs de dezbatere în 
cadrul Comisiei. 

Consultare publică în 
2022. 
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Subiect/ 
provocare Document-sursă Ambiție/acțiune Obiectiv/scop Termen Stadiul punerii în aplicare Etapele următoare și 

programarea în timp 

Revizuirea din 2021 a 
Planului coordonat 
privind inteligența 
artificială 

Crearea unui spațiu de 
date privind agricultura. 

Să sporească performanța în 
materie de durabilitate 
a sectorului agricol și 
competitivitatea acestuia, prin 
prelucrarea și analizarea 
datelor privind producția și 
a altor date, permițând astfel 
aplicarea precisă și adaptată 
a metodelor bazate pe 
producție la nivelul fermelor. 

2024 

 Este prea devreme 
pentru a se putea evalua. 

 

Reducerea 
fragmentării și 
a eventualei 
poveri 
administrative 

Comunicare: O viziune 
pe termen lung pentru 
zonele rurale ale UE – 
Către zone rurale mai 
puternice, conectate, 
reziliente și prospere 
până în 2040 
[COM(2021) 345] 

Înființarea unui 
Observator rural în 
cadrul Comisiei, care să 
reunească toate datele 
pe care le-a colectat 
aceasta cu privire la 
zonele rurale, inclusiv 
statisticile oficiale. 

Să îmbunătățească în 
continuare colectarea și analiza 
datelor privind zonele rurale. 

2022 

 Este prea devreme 
pentru a se putea 

evalua.  

Observatorul va fi creat sub 
egida Centrului de cunoștințe 
pentru politici teritoriale.  

Primele tablouri de 
bord ale platformei de 
date rurale sunt 
programate provizoriu 
pentru sfârșitul 
anului 2022. 

Utilizarea unor 
date adecvate 
pentru analiza 
politicii 

Analysis of links 
between CAP Reform 
and Green Deal 
(Analiza legăturilor 
dintre reforma PAC și 
Pactul verde) 
[SWD(2020) 93] 

Comisia va propune un 
act legislativ pentru 
a transforma RICA în 
Rețeaua de date privind 
durabilitatea agricolă. 

Să colecteze, printre altele, 
date privind obiectivele 
Strategiei „De la fermă la 
consumator” și alți indicatori 
de durabilitate, în deplină 
conformitate cu normele de 
protecție a datelor. 

Nu există un 
termen-limită 
specific. 

Nu există un termen-
limită specific. Comisia 

intenționează să prezinte 
o propunere legislativă în 
trimestrul al doilea al 
anului 2022. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0205&qid=1649664905215&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0205&qid=1649664905215&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0205&qid=1649664905215&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0205&qid=1649664905215&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1649665574093&uri=CELEX%3A52021DC0345
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1649665574093&uri=CELEX%3A52021DC0345
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1649665574093&uri=CELEX%3A52021DC0345
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1649665574093&uri=CELEX%3A52021DC0345
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1649665574093&uri=CELEX%3A52021DC0345
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1649665574093&uri=CELEX%3A52021DC0345
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1649665574093&uri=CELEX%3A52021DC0345
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1649665574093&uri=CELEX%3A52021DC0345
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/territorial/about_en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/territorial/about_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/sustainability_and_natural_resources/documents/analysis-of-links-between-cap-and-green-deal_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/sustainability_and_natural_resources/documents/analysis-of-links-between-cap-and-green-deal_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/sustainability_and_natural_resources/documents/analysis-of-links-between-cap-and-green-deal_en.pdf


 55 

 

Subiect/ 
provocare Document-sursă Ambiție/acțiune Obiectiv/scop Termen Stadiul punerii în aplicare Etapele următoare și 

programarea în timp 

Impact Assessment 
accompanying the 
post-2020 CAP 
legislative proposals 
(Evaluarea impactului 
care însoțește 
propunerile legislative 
privind PAC post-2020) 
[SWD(2018) 301] 

Ar trebui să se 
procedeze la o mai bună 
exploatare a noilor surse 
de date, cum ar fi 
monitorizarea prin 
satelit (Copernicus), 
soluțiile big data și 
cooperarea cu anumiți 
furnizori de date. 

Să se reducă sarcina impusă 
fermierilor și administrațiilor, 
îmbunătățind, totodată, baza 
de date concrete pe care se 
sprijină politica. 

Nu există un 
termen-limită 
specific. 

Sistemul de 
monitorizare 

a suprafețelor va fi introdus 
în PAC post-2020. Acest 
sistem va utiliza date de la 
sateliții Sentinel ai 
programului Copernicus și 
alte surse de date cu 
o valoare cel puțin 
echivalentă, cum ar fi 
fotografii cu etichetare 
geografică, imagini 
ortorectificate și/sau imagini 
de foarte înaltă rezoluție 
spațială. 

Nu se aplică – este 
vorba de un proces 
continuu, fără un 
termen specificat de 
încheiere. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:301:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:301:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:301:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:301:FIN
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Subiect/ 
provocare Document-sursă Ambiție/acțiune Obiectiv/scop Termen Stadiul punerii în aplicare Etapele următoare și 

programarea în timp 

Gestionarea 
informațiilor în 
cadrul DG AGRI 

Programul de 
activitate al DG AGRI 
privind gestionarea 
datelor pentru 
perioada 2021-2022 

Punerea în aplicare 
a principiilor de 
guvernanță a datelor 
organizației pentru 
principalele active de 
date ale DG AGRI. 

Să pună în aplicare strategia 
privind datele organizației. 

Ianuarie 2021-
decembrie 2024 

 Este prea devreme 
pentru a se putea 

evalua. 
Evaluarea politicilor în 
materie de date ale ISAMM 
a fost finalizată. 

Evaluarea sistemului 
AGRIVIEW a început și 
va fi urmată de cea a 
RICA. 

Extinderea diseminării 
datelor DG AGRI prin 
intermediul portalului 
de date Agri-food. 

 

Ianuarie 2021-
decembrie 2022 

 Este prea devreme 
pentru a se putea 

evalua.  

DG AGRI dispune de un plan 
multianual pentru portal. 

 

Promovarea și 
facilitarea schimbului de 
date și a analizei 
acestora în cadrul 
DG AGRI: 

— portal de 
cunoștințe/tablou 
de bord cu date 
referitoare la 
fiecare țară 

— tablouri de bord 
tematice. 

Să promoveze și să faciliteze 
schimbul de date. 

Martie 2021-
decembrie 2022 

 Este prea devreme 
pentru a se putea evalua. 

Au fost publicate date 
referitoare la fiecare țară sub 
formă de fișe analitice. 

 

T = trimestru 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza documentelor Comisiei și a interviurilor cu personalul acesteia. 
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Lista acronimelor 
ATLAS: Sistemul de interoperabilitate și analiză agricolă 

CATS: Sistemul de piste de audit pentru verificarea conturilor (Clearance of Accounts 
Audit Trail System) 

CROP-CASMA: analiza condițiilor de cultură și a umidității solului (Crop Condition and 
Soil Moisture Analytics) 

FaST: Instrumentul pentru sustenabilitatea fermelor în ceea ce privește utilizarea 
nutrienților (Farm Sustainability Tool for Nutrients) 

FSDN: Rețeaua de date privind durabilitatea agricolă (Farm Sustainability Data 
Network) 

GSAA: cerere de ajutor în format electronic cu informații geospațiale (Geo-Spatial Aid 
Application) 

IACS: Sistemul integrat de administrare și control (Integrated Administration and 
Control System) 

IFM-CAP: model la nivel de fermă individuală pentru analiza politicii agricole comune 
(Individual Farm Model for the Common Agricultural Policy) 

ISAMM: Sistemul de informații pentru gestionarea piețelor agricole (Information 
System for Agricultural Market Management) 

LPIS: Sistemul de identificare a parcelelor agricole (Land Parcel Identification System) 

LUCAS: Studiul-cadru privind utilizarea și ocuparea terenurilor (Land Use/Cover Area 
frame Survey) 

MEF4CAP: cadrele de monitorizare și evaluare pentru politica agricolă comună 
(Monitoring and Evaluation Frameworks for the Common Agricultural Policy) 

NIVA: „Noua viziune pentru IACS în acțiune” (New IACS Vision in Action) 

RICA: Rețeaua de informații contabile agricole 

SAIO: statisticile referitoare la factorii de producție și la producția agricolă (Statistics 
on Agricultural Input and Output) 

SEN4CAP: sateliții Sentinel pentru politica agricolă comună 

SFC: Sistemul de gestionare a fondurilor  
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Glosar 
Activ de date: un sistem informatic, o aplicație sau o bază de date deținută de 
o entitate. 

Analitica datelor: știința analizării datelor utilizând metode de calcul sistematice 
pentru a produce informații. 

Analitică avansată: utilizarea unor metode de înaltă tehnologie, cum ar fi modelarea 
predictivă și învățarea automată, pentru a analiza volume mari de date. 

Analiza datelor: procesul de colectare, de modelare și de examinare a datelor pentru 
a extrage informații care să sprijine procesul decizional. 

Bază de date: set structurat de date stocate electronic și disponibile pentru consultare 
și extragere. 

Caracterul reutilizabil al datelor: ușurința cu care datele colectate într-un scop pot fi 
utilizate pentru un alt scop. 

Date nestructurate: informații stocate în formatul lor original fără o clasificare sau 
o organizare predefinită, ceea ce face mai complexă analiza acestora. Ele pot include 
atât informații cantitative, cât și informații calitative, cum ar fi imagini, text, date, e-
mailuri sau cifre.  

Date spațiale: date referitoare la o anumită locație sau zonă geografică și la 
caracteristicile sale naturale sau construite. 

Date structurate: informații cantitative standardizate care urmează o structură 
predefinită a datelor, facilitând analiza acestora. 

Date: fapte concrete și obiective, măsurători sau observații care trebuie prelucrate 
pentru a genera informații. 

Interoperabilitate: capacitatea unui sistem de a comunica și de a coopera cu alte 
sisteme, inclusiv prin schimbul de date. 

Învățare profundă: tehnică de inteligență artificială care implică instruirea unui sistem 
software utilizând milioane de exemple. 

Lacună în materie de date: nedisponibilitatea acelor date care sunt necesare pentru 
un anumit scop. 

 



 59 

 

Studiul-cadru privind utilizarea și ocuparea terenurilor (LUCAS): studiu periodic și 
armonizat efectuat la fața locului în toate statele membre ale UE cu scopul de a colecta 
informații cu privire la modul în care sunt utilizate terenurile și la ceea ce se cultivă pe 
acestea, inclusiv o analiză a solului de pe aceste terenuri. 

Volume mari de date (big data): seturi de date cu volum și viteză mare și cu 
o varietate crescută (cei trei V). Adeseori, big data sunt în mare măsură nestructurate. 
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Răspunsurile Comisiei 
 

 

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=61415 

 

 

Calendar 
 

 

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=61415 

  

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=61415
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=61415
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Echipa de audit 
Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene prezintă rezultatele auditurilor sale 
cu privire la politicile și programele UE sau la diverse aspecte legate de gestiune 
aferente unor domenii bugetare specifice. Curtea de Conturi Europeană selectează și 
concepe aceste sarcini de audit astfel încât impactul lor să fie maxim, luând în 
considerare riscurile la adresa performanței sau a conformității, nivelul de venituri sau 
de cheltuieli implicat, evoluțiile viitoare și interesul politic și public. 

Acest audit al performanței a fost efectuat de Camera de audit I – Utilizarea durabilă 
a resurselor naturale, condusă de doamna Joëlle Elvinger, membră a Curții de Conturi 
Europene. Auditul a fost condus de doamna Joëlle Elvinger, membră a Curții de Conturi 
Europene, sprijinită de: Liia Laanes, coordonatoare; Dimitrios Maniopoulos, 
coordonator adjunct; Ildikó Preiss, șefă de cabinet; Paolo Pesce și Charlotta Törneling, 
atașați în cadrul cabinetului; Emmanuel Rauch, manager principal; Claudia Albanese, 
auditoare și specialistă în domeniul datelor; Marika Meisenzahl, auditoare și concept 
grafic; Michał Szwed, auditor. Mark Smith a asigurat asistența lingvistică. 

 

Joëlle Elvinger Liia Laanes Dimitrios Maniopoulos

Ildikó Preiss Charlotta TörnelingPaolo Pesce Emmanuel Rauch

Claudia Albanese Marika Meisenzahl Michał Szwed Mark Smith
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Utilizarea unei abordări bazate pe date concrete/factuale pentru 
luarea deciziilor de politică necesită diverse date din diferite 
surse, precum și analiza ulterioară a acestora. Curtea de Conturi 
Europeană a evaluat dacă Comisia utilizează în mod optim datele 
și analitica datelor pentru conceperea, monitorizarea și evaluarea 
politicii agricole comune, care reprezintă peste o treime din 
bugetul UE. Curtea a constatat că Comisia a lansat mai multe 
inițiative pentru a asigura o mai bună utilizare a datelor existente, 
dar există în continuare anumite obstacole care împiedică 
o utilizare optimă a datelor colectate. Printre exemple de astfel de 
obstacole se pot menționa lipsa standardizării și limitările cauzate 
de agregarea datelor, care reduc disponibilitatea datelor și 
utilizabilitatea acestora. Curtea formulează o serie de 
recomandări, printre care îmbunătățirea utilizării datelor 
dezagregate provenite de la statele membre. 

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul 
articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE. 
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