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Principii generale privind alocările financiare în cadrul PNS 2023-2027

• În cadrul planurilor strategice PAC, statele membre prevăd o alocare financiară
indicativă pentru fiecare intervenție și pentru fiecare an, respectiv pentru:

• Plăți directe;
• Intervenții pentru dezvoltare rurală;
• Intervenții sectoriale.

• Această alocare financiară indicativă reprezintă nivelul preconizat al plăților în
temeiul planului strategic PAC pentru intervenție în exercițiul financiar relevant.

• În cadrul planurilor strategice PAC, statele membre planifică cuantumuri unitare
pentru fiecare intervenție, respectiv valoarea preconizată a fi plătită pentru fiecare
realizare (de exemplu proiecte, hectare sprijinite).
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Noul cadru de performanță PNS 2023-2027

• Anual COM analizează performanța referitoare la punerea în aplicare a planului
strategic PAC în exercițiul financiar precedent.

• Depășirea în implementare a cuantumurilor unitare planificate conduce la reduceri
ale plăților (dacă cuantumul efectiv > cuantumul planificat, cheltuiala nu a generat
realizarea preconizată = reduceri).

• În cazul în care depășirea este mai mare de 50% sunt necesare justificări care dacă
nu sunt acceptate de COM, conduc la suspendări ale plăților viitoare.
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BUGET PNS 2023-2027

Buget total: 15,90 mld. euro (15.896.653.379 euro):

• Buget plăți directe FEGA: 9,98 mld. euro (9.982.627.625 euro);

• Buget intervenții sectoriale FEGA: cca. 0,26 mld. euro (259.628.150 euro);

• Buget dezvoltare rurală: alocare publică 5,65 mld. euro (5.654.397.604 euro), din 
care 4,83 mld. euro (4.835.249.460 euro) FEADR.
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Alocări financiare minime și maxime în cadrul PNS (I) - FEGA

• Cel puțin 25% din alocările anuale ale plăților directe sunt rezervate în fiecare an
calendaristic între 2023 și 2027 pentru eco-scheme;

• Cel puțin 10% din cuantumurile anuale ale plăților directe se rezervă anual pentru
sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității;

• Alocările financiare indicative pentru intervențiile sub formă de sprijin cuplat
pentru venit sunt limitate la maximum 13% din cuantumurile anuale ale plăților
directe. Procentul poate fi majorat cu cel mult 2%, cu condiția ca cuantumul cu care
se depășește procentajul de 13% să fie alocat sprijinului pentru culturile proteice.
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Alocări financiare minime și maxime în cadrul PNS (II) - FEADR

• Un procent de cel puțin 35% din contribuția totală a FEADR la planul strategic PAC
este rezervat pentru intervențiile care vizează îndeplinirea obiectivelor specifice
privind mediul și bunăstarea animalelor (la stabilirea procentului se cuantifică
100% din alocarea Agriculturii ecologice, Agro-mediu și climă, Bunăstarea animalelor,
Împădurire, Silvo-mediu și 50% din alocarea Zonelor cu constrângeri naturale sau
alte constrângeri specifice);

• Un procent de cel puțin 5% din contribuția totală a FEADR la planul strategic PAC este
rezervat pentru inițiativa LEADER;

• Un procent de cel mult 4% din contribuția totală a FEADR la planul strategic PAC
poate fi utilizat pentru finanțarea acțiunilor de asistență tehnică.
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Alocări financiare minime și maxime în cadrul PNS (III) – tineri fermieri

• Pentru îndeplinirea obiectivului specific privind „atragerea și susținerea tinerilor
fermieri și a altor noi fermieri și facilitarea dezvoltării întreprinderilor durabile din
zonele rurale” este rezervată, conform propunerii de regulament, o alocare minimă
de 299.478.829 euro;

• Această alocare poate fi susținută din ambii piloni;

• MADR propune transferul sumei de 199.478.829 euro din pilonul I pentru
instalarea tinerilor fermieri în pilonul II.
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Alocări financiare propuse în cadrul PNS (I) – FEGA Pilon I

Intervenții sectoriale – SECOTRUL LEGUME FRUCTE: Pentru acordarea de ajutor financiar organizațiilor de producători și altor forme asociative
pentru comercializare din sectorul fructelor și legumelor alocarea financiară UE va fi stabilită proporțional cu valoarea producției comercializate de
organizații și va fi egală cu cuantumul contribuțiilor financiare ale membrilor/organizațiilor de producători/asociațiilor.
I

Distribuire alocare plăți directe TOTAL 2023-2027 - EURO Procent 

Plata de bază (SAPS) 4.691.834.984 47%

Ecoscheme 2.495.656.906 25%

Plăți redistributive 998.262.763 10%

Plăți cuplate 1.497.394.144 15%

Plăți tineri fermieri 100.000.000 1%

Transfer către Pilonul 2 (pentru finanțare instalare tineri fermieri) 199.478.829 2%

Total 9.982.627.625 100%

Intervenții sectoriale TOTAL 2023-2027 - EURO

Intervenții sectoriale - SECTORUL VITIVINICOL 229.220.000

Intervenții sectoriale - SECTORUL APICOL 30.408.150
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Alocări financiare propuse în cadrul PNS (II) – FEADR Pilon II

Distribuire alocare la nivel de obiectiv
Alocări FEADR 

obligatorii conform 
propunere regulament

TOTAL PUBLIC 2023-2027 - EURO
Alocare FEADR conform 

propunerii de buget 
PNS

Mediu și climă, respectiv bunăstarea animalelor 35% 2.084.184.216 36,64%

LEADER 5% 578.852.878 10,18%

Asistență tehnică 4% 193.409.978 4,00%

Restul intervențiilor * 2.797.950.532 49,18%

TOTAL 5.654.397.604 100,00%

* Nu include alocarea financiară aferentă instalării tinerilor fermieri transferată din Pilonul I în Pilonul II 
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Alocări financiare propuse în cadrul PNS (III) – FEADR Pilon II

Distribuire alocare la nivel de intervenții TOTAL PUBLIC 2023-2027 - EURO Procent FEADR

Bunăstarea animalelor 736.250.628 12,9%

Agro-mediu și climă 544.732.700 9,6%

Agricultură ecologică 226.520.000 4,0%

Zone cu constrângeri naturale sau alte 
constrângeri specifice

1.007.361.777
8,9% (doar 50% din alocare 

contribuie la procentul 
obiectivului de mediu)

Împădurire 28.000.000 0,5%

Silvo-mediu 45.000.000 0,8%

Total mediu și climă și bunăstarea animalelor 2.587.865.105 36,6%
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Alocări financiare propuse în cadrul PNS (IV) – FEADR Pilon II

Distribuire alocare la nivel de intervenții TOTAL PUBLIC 2023-2027 - EURO Procent FEADR

Investiții în exploatațiile agricole 728.748.472

37,4%

Investiții în procesare 300.000.000

Investiții în irigații 400.000.000

Investiții în infrastructură 500.000.000

Investiții în activități non-agricole 200.000.000

Managementul riscurilor 50.000.000 0,9%

Grupuri de producători 15.000.000 0,3%

Grupuri operaționale PEI 40.000.000 0,7%

LEADER 578.852.878 10,2%

Informare și transfer de cunoștințe 10.000.000 0,2%

Instalarea tinerilor fermieri 250.000.000

(Inclusiv suma de 
199.478.829 euro

din transfer FEGA Pilon I 
în Pilon II)



Vă mulțumim!
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