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AFIR FINANŢEAZĂ PRIN PNDR 2020 INFRASTRUCTURA SECUNDARĂ DE 
IRIGAŢII  

 
În vederea pregătirii unei noi sesiuni de depunere a cererilor de finanțare, Agenţia pentru 

Finanţarea Investiţiilor Rurale reaminteşte tuturor celor interesați că infrastructura secundară de irigaţii 
este sprijinită prin intermediul submăsurii (sM) 4.3 „Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau 

adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 
2014 – 2020 (PNDR 2020). 

Beneficiarii eligibili pentru finanţare sunt Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii 
(OUAI), constituite din proprietari sau utilizatori de terenuri agricole, conform legislaţiei în vigoare. 
Federațiile Organizaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (FOUAI) pot depune cereri de finanţare 
numai dacă sunt deţinători de infrastructură secundară de irigaţii (infrastructură definită conform 
Legii nr. 138/ 2004 a îmbunătăţirilor funciare cu modificările şi completările ulterioare)  preluată prin 
proces verbal de predare-primire. 

„Prin componenta de infrastructură de irigaţii a sM 4.3 vor fi eligibile investiţiile în modernizarea 
infrastructurii secundare de irigaţii, a clădirilor aferente staţiilor de pompare de punere sub presiune şi de 
racordare la utilităţi, inclusiv construcţia şi modernizarea bazinelor de colectare şi stocare a apei de 
irigat, precum şi echipamentele de irigat în limita a 30% din valoarea proiectului.  

Din punct de vedere al amplasamentului, se vor finanța doar investiții din amenajările viabile 
economic, atât cele care au aplicat cel puțin o udare în trecutul recent (2007 – 2016), cât şi cele care nu 
au udat în trecutul recent și care vizează mărirea netă a suprafeței irigate.”, a declarat Adrian 
CHESNOIU, directorul general al AFIR.   

Lista amenajărilor de irigaţii viabile economic se regăsește în Anexa 2 – Analiza viabilităţii 

economice a sistemelor de irigaţii din H.G. nr. 793/ 2016 pentru aprobarea Programului naţional de 
reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România, cu modificările şi completările ulterioare, 
disponibilă pe pagina oficială de internet, www.afir.info, la secţiunea Legislaţie.  

       Toate informaţiile necesare depunerii proiectelor se vor regăsi în versiunea finală a Ghidului 
solicitantului aferent submăsurii 4.3 – componenta infrastructură de irigaţii, care va fi publicat în 
perioada imediat următoare pe site-ul Agenţiei. 

Sursa : site-ul AFIR, Informare de presă 25.09.2018 (https://portal.afir.info)  

 
 

AU FOST SOLICITATE TOATE FONDURILE EUROPENE ALOCATE PRIN PNDR 
2020  

PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI  
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Prin Informarea de Presă din data de 15 octombrie 2018 Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor 
Rurale a anunţat epuizarea fondurilor europene nerambursabile alocate pentru sesiunea din acest an prin 
intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) pentru dezvoltarea 
fermelor mici, înainte de data închiderii sesiunii.  

AFIR a primit online 6.372 de solicitări de finanţare în valoare totală de 95.580.000 euro. 
Alocarea financiară stabilită pentru sesiunea anuală 2018 a submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea 
fermelor mici” a fost de 47.790.000 euro. Sesiunea de primire a cererilor de finanţare a fermelor mici 
fost deschisă pe 1 august 2018 şi avea prevăzut ca termen limită de depunere data de 31 decembrie 2018. 

„Subliniez faptul că toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin Planul 
de afaceri sunt obligatorii, pentru menţinerea sprijinului acordat, pe toată perioada Contractului de 
finanţare, respectiv perioada de implementare şi de monitorizare a investiţiei finanţate prin PNDR 2020. 
Am reuşit până acum să acordăm sprijin financiar pentru mai mult de 25.700 de mici fermieri, care au 
solicitat finanţări de peste 160 milioane de euro pentru dezvoltarea propriilor exploataţii agricole. 
Valoarea plăţilor efectuate până în prezent acestor fermieri este de aproximativ 123 milioane de euro.” a 
declarat Adrian CHESNOIU, directorul general al Agenţiei. 

 Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al procesului de selecţie şi al procesului de 
verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2020, în cazul atingerii 
plafonului stabilit de 200% din alocarea disponibilă, sesiunea de depunere a proiectelor se închide 
automat, înainte de termenul limită. 

Sursa : site-ul AFIR, Informare de presă 15.10.2018 (https://portal.afir.info)  

 
PESTE 1,4 MILIARDE DE LEI PENTRU INREGISTRAREA SISTEMATICA A 

660 DE SATE SI COMUNE 

Viceprim-ministrul Paul Stănescu, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, a 
susţinut în data de 26 septembrie, o conferinţă de presă în cadrul căreia a semnat un contract de finanţare 
pentru înregistrarea proprietăţilor din zonele rurale ale României. 

„Proiectul pe care îl semnăm se încadrează în categoria proiectelor majore, asumate prin 

Programul de Guvernare şi este finanţat din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional 
2014-2020 (Axa prioritară 11 – Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în 

cadastru şi cartea funciară, Prioritatea de investiţii 11.1 – Consolidarea capacităţii instituţionale şi o 

administraţie publică eficientă)”, a precizat viceprim-ministrul Paul Stănescu. 

Obiectivul acestui proiect îl reprezintă înregistrarea sistematică a 5,758 milioane de hectare de 
teren, cu sau fără construcţii, din 660 de unităţi administrativ-teritoriale rurale, situate în cele 7 regiuni 
mai puţin dezvoltate ale României (regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov nefiind eligibilă). Termenul 
de finalizare a acestor lucrări este anul 2023. 

Implementarea proiectului în cele 7 regiuni este determinată de caracteristicile acestora, ca zone 
rurale, expuse din punct de vedere social, precum şi de importanţa lor pentru proiectele de infrastructură, 
de dezvoltare socială, de mediu etc. 
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Valoarea totală a proiectului este de peste 1,4 miliarde de lei, respectiv 312.891.155 euro, din 
care 265.957.482 euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, iar 
47.933.673 euro, cofinanțare naţională de la bugetul de stat. 

Obiectivele urmărite prin proiect sunt asigurarea securităţii juridice şi transparenţa drepturilor 
reale referitoare la proprietăţile rurale din zonele ţintă (inclusiv proprietăţile statului), care vor fi 
înregistrate în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, gestionat de Agenţia Naţională de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară (ANCPI). 

Proiectul este în acord cu Programul naţional de cadastru şi carte funciară (PNCCF) reglementat 
de Legea nr. 7/1996 şi instituit prin HG nr. 294/2015, precum și cu Strategia Naţională de Dezvoltare 
Durabilă a României 2013-2020-2030. 

„După cum ştiţi, sistemul cadastral constituie una dintre bazele de date spaţiale centrale ale 

oricărui stat. Prin crearea unui sistem cadastral sigur şi fiabil pentru înregistrarea proprietăţilor din 

zonele vizate de proiect, toate imobilele vor avea o referinţă spaţială unică pe harta cadastrală şi nu vor 

mai exista suprapuneri ale acestora. Practic, vom avea date cadastrale complete pentru aceste zone şi o 
imagine de ansamblu cu privire la drepturile de proprietate la nivel naţional. Totodată, tranzacţiile pe 

piaţa imobiliară vor deveni mai eficiente şi transparente, vom stimula consolidarea terenurilor agricole, 

atragerea unor noi investiţii în infrastructură şi posibilitatea utilizării la scară mai largă şi mai eficientă 

a fondurilor europene în România. Astfel, prin finanțarea Programului naţional de cadastru şi carte 

funciară din veniturile proprii ale ANCPI și fonduri externe nerambursabile şi prin proiectul pentru 
care semnăm azi contractul de finanţare, se va asigura finalizarea înregistrării gratuite a tuturor 

imobilelor din România şi, astfel, vom duce la îndeplinire una dintre ţintele asumate prin Programul de 

Guvernare, şi anume creșterea procentului de proprietăți cadastrate”, a declarat viceprim-ministrul 
Paul Stănescu. 

La eveniment au mai participat Radu Codruţ Ştefănescu (preşedintele ANCPI) şi reprezentanţii 
Agenţiilor de Dezvoltare Regională. 

Sursa : site MDRAP (http://www.mdrap.ro/comunicare/presa/comunicate/peste-14-miliarde-de-lei-pentru-

inregistrarea-sistematica-a-660-de-sate-si-comune) 

 

 

AM POCU PUBLICĂ ÎN CONSULTARE GHIDUL SOLICITANTULUI-
CONDIŢII SPECIFICE „CREŞTEREA NIVELULUI DE CALIFICARE A 

ANGAJAŢILOR PRIN PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ CORELATE CU 
NEVOILE PIEŢEI MUNCII” 

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului 
Fondurilor Europene a anunţat în data de 22.10.2018 lansarea în consultare publică a Ghidului 
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Solicitantului - Condiţii Specifice „Creşterea nivelului de calificare a angajaţilor prin programe de 
formare continuă corelate cu nevoile pieţei muncii”, AP 6, O.S. 6.12. 

Obiectivul acestui apel de proiecte este finanţarea unor proiecte prin mecanismul competitiv 
dedicat implementării la nivel naţional a măsurilor destinate creşterii participării la programele de 
formare profesională continuă, în special pentru acei adulţi cu un nivel scăzut de calificare şi persoanele 
cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate. 

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 2 noiembrie 2018, pe adresa: 
consultare.pocu@fonduri-ue.ro. 

 

Sursa : http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/590  (22.10.2018)  

 
  
 


