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AFIR A PUBLICAT O NOUĂ VERSIUNE A GHIDULUI DE IMPLEMENTARE 

PRIVIND  

SPRIJINUL PENTRU FUNCŢIONAREA ŞI ANIMAREA GAL-URILOR  
 

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor purale a publicat pe pagina oficială de internet, 
www.afir.info, cele mai recente versiuni ale Ghidului de implementare şi Manualului de procedură 
aferente submăsurii 19.4 prin care se acordă sprijin nerambursabil pentru cheltuieli de funcţionare şi 
animare ale Grupurilor de Acţiune Locală (GAL), selectate şi autorizate de către Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării purale pentru programarea financiară 2014 – 2020. 

De asemenea, pe site-ul AFIp au fost publicate şi formularele specifice de plată valabile pentru 
submăsura (sM) 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare şi animare” din cadrul Programului 
Național de Dezvoltare purală 2014 – 2020 (PNDp 2020). 

„În sensul simplificării accesării fondurilor pe care le au la dispoziție GAL-urile, am operat mai 
multe modificări în Ghidul de implementare şi în Manualul de procedură, printre care, cele mai 
importante, introducerea posibilității de a include în aceeaşi tranşă de plată activităţi prevăzute în cadrul 
mai multor rapoarte de activitate şi posibilitatea depunerii rapoartelor prin mijloace electronice. 
Subliniez faptul că GAL-urile au o importanţă deosebită pentru dezvoltarea comunităţilor locale din 
mediul rural şi vin să completeze investiţiile realizate prin alte linii de finanţare din PNDp 2020”, a 
menţionat Directorul general al AFIp, Adrian CHESNOIU.  

De asemenea, versiunile actuale aduc o serie de clarificări privind cheltuielile de funcţionare şi 
animare în cadrul celor trei contracte de finanţare subsecvente încheiate între AFIp şi beneficiari, dar şi 
clarificări privind categoriile de cheltuieli eligibile/neeligibile privind funcționarea GAL. Alte modificări 
se referă la introducerea formularelor specifice de achiziție directă pentru beneficiarii finanţării în cadrul 
sM 19.4, precum şi a unei declaraţii privind acceptul pentru utilizarea datelor cu caracter personal, 
semnată şi datată de către reprezentantul legal, în vederea respectării prevederilor europene referitoare la 
protecţia datelor personale. 

 Sprijinul public acordat beneficiarilor sM 19.4 este 100% nerambursabil, iar la nivelul fiecărei 
Strategii de Dezvoltare Locală (SDL), costurile de funcţionare şi de animare nu trebuie să depăşească 
20% (25% pentru ITI – Delta Dunării) din costurile publice totale efectuate pentru această strategie. 

Tipurile de cheltuieli eligibile în cadrul sM 19.4 vizează cheltuieli cu personalul, cheltuieli pentru 
servicii de consultanţă tehnică şi financiară, cheltuieli logistice, administrative şi de deplasare pentru 
funcţionarea GAL-urilor, cheltuieli pentru animare (informare şi promovare), dar şi cheltuieli pentru 
sărbători locale, festivaluri tematice, târguri de produse tradiţionale şi alte evenimente prin care se 
promovează teritoriul acoperit de GAL. 

Sursa : site-ul AFIR, Comunicat de eresă 01.08.2018 
(httes://eortal.afir.info/informatii_generale_comunicare_comunicate_de_eresa_2018)  
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AU FOST PUBLICATE VERSIUNILE FINALE ALE GHIDURILOR      PENTRU 
FINANŢAREA INVESTIŢIILOR ÎN EXPLOATAŢIILE AGRICOLE ŞI A 
INVESTIŢIILOR NEAGRICOLE DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII 

Prin Comunicatul de Presă din data de 22 august 2018 Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor 
purale a anunţat publicarea pe pagina oficială de internet, www.afir.info, a variantelor finale ale 
Ghidurilor solicitantului pentru finanţarea investiţiilor în exploataţiile agricole şi a investiţiilor 
neagricole din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare purală 2014-2020 (PNDp 2020). 

Ghidurile sunt valabile pentru sesiunea de primire a proiectelor pentru investiţii în exploataţii 
agricole (submăsura 4.1, inclusiv pentru teritoriu ITI Delta Dunării), investiţii pentru înfiinţarea de 
activităţi neagricole (submăsura 6.2, doar pentru teritoriul ITI Delta Dunării), precum şi investiţii pentru 
crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole (submăsura 6.4, doar pentru teritoriul ITI Delta Dunării). 

„Investiţiile în exploataţiile agricole sunt un pilon foarte important prin care putem face efectiv 
modernizarea agriculturii româneşti, iar publicarea versiunii finale a ghidului pentru această submăsură 
este un eveniment aşteptat de către viitorii solicitanţi de fonduri europene nerambursabile. În ceea ce 
priveşte finanţarea investiţiilor neagricole, punem la dispoziţia unei zone cu multe constrângeri naturale 
şi sociale, Delta Dunării, o paletă destul de largă de posibilităţi pentru a dezvolta activităţi care să 
sprijine dezvoltarea economică a acestei minunate parţi din ţara noastră,” a declarat Adrian CHESNOIU, 
Directorul General al AFIp. 

Conform prevederilor pegulamentului de organizare şi funcţionare a procesului de selecţie, 
sesiunea de primire a proiectelor se va deschide după minim şapte (7) zile de la data publicării 
versiunilor finale ale Ghidurilor solicitantului pe pagina de internet a AFIp.  

Precizăm că pe pagina de internet www.afir.info (secţiunea Investiţii PNDp), au fost publicate 
alături de versiunile finale ale Ghidurilor solicitantului şi anexele aferente acestora, necesare pentru 
întocmirea unui proiect, inclusiv Cererile de Finanţare pe care beneficiarii le pot testa şi pregăti în 
vederea depunerii. 

 

Sursa : site-ul AFIR, Comunicat de eresă 22.08.2018 
(httes://eortal.afir.info/informatii_generale_comunicare_comunicate_de_eresa_2018)  

 

 
 

GHIDUL CONSULTATIV PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR ÎN 
INFRASTRUCTURA SECUNDARĂ DE IRIGAŢII PRIN PNDR 2020 

 

Pe pagina oficială de internet a Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor purale (AFIp), 
www.afir.info, la secţiunea Dezbatere Publică, a fost publicat, în data de 22.08.2018, Ghidul 
solicitantului în variantă consultativă pentru submăsura 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea 
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sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – componenta infrastructura de irigaţii, din cadrul 
Programului Naţional de Dezvoltare purală 2014 – 2020 (PNDp 2020). 

                  Conform Ghidului consultativ, beneficiarii eligibili sunt Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă 
pentru Irigaţii (OUAI), constituite din proprietari sau utilizatori de terenuri agricole, conform legislaţiei 
în vigoare. 

            „Suntumn înn purioadan dun prugătirun an unuin noin susiunin dun finanţarun puntrun înfiinţarua,n
modurnizaruanşinduzvoltaruansistumulorndunirigaţiincarunaununnrolnvitalnatâtnînnagricultură,ncâtnşinpuntrun
cruşturuan computitivităţiin uconomiuin agrarun românuşti.n Înn urman intrăriin înn vigoarun an Lugiin
îmbunătăţirilorn funciarun nr.n 130/n 2018,n acuastăn susiunun van fin dudicatăn uxclusivn OUAI-lor.n Considurn
importantnsănprucizuzncănvomnfacuntoatundumursurilunnucusarunşinmodificărilun lugislativunafuruntunastfuln
încâtn înn urmatoaruan susiunun şin Fuduraţiilun Organizaţiilorn Utilizatorilorn dun Apăn puntrun Irigaţiin săn fiun
uligibilun puntrun finanţaru,n lucrun pun carun l-amn susţinutn înn cadruln întâlnirilorn pun carun lu-amn avutn cun
rupruzuntanţiin acustora.n Avândn înn vudurun căn sucutan rupruzintăn unn factorn naturaln uxtrumn dun dăunător,n
stimularuan invustiţiilorn înn sistumulun dun irigaţiin ustun indispunsabilăn puntrun cruşturuan producţiuin şin an
calităţiinprodusulornagricolu.” a precizat Adrian CHESNOIU, directorul general al AFIp. 

               Conform Ghidului, prin proiectele depuse vor fi finanţate investiţii în modernizarea 
infrastructurii secundare de irigaţii, a clădirilor aferente staţiilor de pompare de punere sub presiune şi 
racordare la utilităţi, inclusiv construcţia şi modernizarea bazinelor de colectare şi stocare a apei de 
irigat. 

             Printre modificările introduse în Ghidul solicitantului, varianta consultativă, se numără şi faptul 
că achiziţia de echipamente de irigat pentru OUAI-uri este o cheltuială eligibilă în limita unui procent de 
maximum 30% din valoarea totală eligibilă a proiectului. 

                 Perioada de consultare publică este de 10 zile calendaristice de la data publicării pe pagina de 
internet a variantei consultative a Ghidului solicitantului. Toţi cei interesaţi pot să transmită propuneri 
sau observaţii, până în data de 2 septembrie 2018, pe adresa de e-mail, consultare@afir.info.  

Sursa : site-ul AFIR, Comunicat de eresă 22.08.2018 
(httes://eortal.afir.info/informatii_generale_comunicare_comunicate_de_eresa_2018)  

  


