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Intervenții Pilon II Alocare FEADR Alocare publică
Pondere după 

transfer

Bunăstarea animalelor (Porc/Pasare) 624,527,386 736,250,000 12.40%

Agro-mediu și climă (Pajiști cu înaltă valoare naturală/Culturi verzi/Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de 

abandon)
418,486,014 492,336,486 8.31%

Agricultură ecologică (conversie/menținerea certificării) 330,752,000 389,120,000 6.57%

ANC ZM – Zona montană 136,000,000 160,000,000 2.70%

ANC SEMN - Zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative 419,260,350 500,000,000 8.33%

ANC SPEC - Zone care se confruntă cu constrângeri naturale specifice 21,377,500 25,150,000 0.42%

Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite (tranzitie din PNDR 2014-2020) 2,550,000 3,000,000 0.05%

Plăți pentru angajamente de silvo-mediu și climă 72,006,991 84,826,166 1.43%

Investiții în tehnologii forestiere care îmbunătățesc reziliența și valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere 60,894,964 71,641,134 1.21%

Investiții în exploatațiile agricole - Investitii in consolidarea exploatatiilor tinerilor fermieri instalati si a femierilor recent instalati 150,000,000 176,648,471 2.98%

Investiții în condiționarea, procesarea și marketingul – produselor agricole și pomicole în afara exploatației 215,000,000 252,941,176 4.27%

Investiții în exploatațiile agricole - Investiții în exploatațiile pomicole 127,500,000 151,383,529 2.53%

Investiții în exploatațiile agricole - Investiții în producție primară - sector legume și/sau cartofi 102,000,000 121,383,529 2.03%

Investiții în exploatațiile agricole - Investiții în producție primară în sectorarele hamei, flori și struguri de masă 42,500,000 50,395,294 0.84%

Investiții în exploatațiile agricole - Investiții în producția primară - sector zootehnic 200,000,000 236,677,647 3.97%

Investiţii pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii unor produse alimentare și produse 

transformate, altele decât cele prevăzute în Anexa 1 a Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene
170,000,000 202,075,294 3.38%

Modernizarea infrastructurii de irigații 340,000,000 400,973,412 6.75%

Înființarea sistemelor de irigații 85,000,000 102,421,176 1.69%

Crearea/modernizarea infrastructurii de acces agricolă 170,000,000 200,494,118 3.38%

Crearea/modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural 170,000,000 200,988,235 3.38%

Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri (inclusiv transferul din Pilonul I) 242,421,824 250,691,764 4.81%

Contribuții financiare la plata primelor de asigurare 20,000,000 24,103,967 0.40%

Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol/pomicol 12,750,000 15,444,706 0.25%

Cooperare și inovare în agricultură  prin intermediul grupurilor operaționale PEI 34,000,000 40,082,353 0.68%

LEADER 424,750,000 500,000,000 8.44%

Contribuții financiare la instrumentul de gestionare a riscurilor fermierilor afectați de pierderi ale producției agricole 62,367,574 73,803,619 1.24%

Investiții în crearea și dezvoltarea de activitati nonagricole 178,673,707 212,180,832 3.55%

Transfer de cunoștințe 5,065,392 6,000,000 0.10%

Consiliere agricola 3,434,608 4,040,715 0.07%

Asistență tehnică 193,409,978 193,409,978 3.84%

TOTAL FEADR fără transfer Pilon I 4,835,249,460 5,678,984,776

TOTAL FEADR după transfer Pilon I 5,034,728,288 5,878,463,604

Mediu&Clima 1,797,536,280

Pondere in total FEADR 35.70%

Pondere minima cf. regulamentului 35.00%
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regiunea București Ilfov implică o rata de cofinanțare FEADR de 43%, respectiv 80% in anumite cazuri. Rata de baza FEADR pentru restul tarii este de 85%


