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FONDURI DISPONIBILE PRIN PNDR 2020 PENTRU  
INVESTIŢII ÎN POMICULTURĂ, PROCESARE, COOPERARE ŞI 

INFRASTRUCTURĂ RURALĂ  
 

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale reaminteşte solicitanţilor de fonduri europene 
nerambursabile că în această perioadă sunt deschise mai multe sesiuni de primire a cererilor de finanţare 
prin intermediul unor submăsuri (sM) din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 
2020 (PNDR 2020).  

Astfel, o primă oportunitate deosebită o reprezintă investiţiile în sectorul pomicol, prin sM 4.1a. 
Până în prezent, s-au depus 28 proiecte de investiţii în valoare de aproximativ 23,7 milioane de euro. 
Fondurile disponibile pentru depunere sunt în valoare de peste 74,4 milioane de euro şi pot fi solicitate 
până la data de 15 august 2019, dacă nu se epuizează până atunci ca urmare a cererilor de finanţare 
primite. 

„În această perioadă sunt deschise mai multe sesiuni de primire a cererilor de finanţare prin 
intermediul PNDR 2020. Cei care doresc să investească în agricultură şi în dezvoltarea mediului rural 
mai au la dispoziţie fonduri pentru sectorul pomicol, pentru procesare, pentru cooperare, pentru 
infrastructura de irigaţii, iar în arealul ITI Delta Dunării fonduri pentru infrastructura de bază şi pentru 
investiţii asociate patrimoniului cultural. Recomand solicitanţilor să întocmească cu atenţie întreaga 
documentaţie de depunere şi, dacă au nevoie de informaţii suplimentare, să se adreseze experţilor 
Agenţiei pentru clarificări, astfel încât să depună proiecte bune, cu şanse mari de a se concretiza în 
investiţii utile mediului rural.” a menţionat directorul general al AFIR, Adrian CHESNOIU.  

 Investiţiile în modernizarea unităţilor de procesare sunt finanţate, în această perioadă, prin 
intermediul schemei GBER aferentă submăsurii 4.2. Fondurile disponibile pentru depunerea proiectelor, 
până la data de 30 iunie 2019, sunt în valoare de aproximativ 29,6 milioane de euro. 

O altă linie de finanţare prin intermediul căreia AFIR primește cereri de finanţare este sM 4.3, 
componenta de infrastructură de irigaţii, pentru care s-au depus, până în acest moment, 12 proiecte în 
valoare de 11,8 milioane de euro. Solicitanţii interesaţi pot depune proiecte în limita plafonului de 288 
milioane de euro, până în data de 31 august 2019, în limita fondurilor disponibile. 

Începând cu 21 ianuarie şi până la 30 aprilie 2019 (sau până la epuizarea fondurilor alocate), 
AFIR primeşte solicitări de finanţare pentru investiţii în infrastructura de bază şi patrimoniu cultural din 
arealul ITI Delta Dunării. Astfel, prin intermediul sM 7.2 Investiţii în crearea şi modernizarea 
infrastructurii de bază la scară mică s-a depus un proiect pentru infrastructura educaţională, în valoare de 
277.174 euro. Plafonul disponibil pentru finanţarea investiţiilor prin sM 7.2 ITI – Delta Dunării se ridică 
la aproximativ 25 milioane de euro. 
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Totodată, se pot depune cereri de finanţare în limita plafonului de 7,4 milioane de euro pentru 
investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural din zona ITI – Delta Dunării, prin intermediul sM 
7.6. 

De asemenea, cei interesaţi pot depune cereri de finanţare prin intermediul submăsurilor 16.1 şi 
16.1a Sprijin pentru înfiinţarea şi funcţionarea grupurilor operaţionale, dezvoltarea de proiecte pilot, 
produse şi procese în sectorul agricol şi în cel pomicol. Alocarea financiară aferentă celor 2 linii de 
finanţare este de aproximativ 12,5 milioane de euro şi este disponibilă până la data de 10 aprilie 2019 
pentru 16.1 și 15 martie 2019 pentru 16.1a. Precizăm că până acum au fost depuse 12 proiecte în valoare 
de peste 4 milioane de euro prin sM 16.1. 

Până la 30 aprilie 2019, AFIR acordă sprijin financiar din fonduri europene pentru cooperarea 
orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectorul agricol şi cel pomicol, prin sM 
16.4 și 16.4a. Alocarea financiară cumulată pentru cele două sectoare este de peste 11,4 milioane de 
euro. 

Cererile de finanţare se depun online pe pagina de internet a Agenţiei, www.afir.info, până la 
data limită stabilită în anunţul de lansare aferent fiecărei sesiuni sau până la epuizarea fondurilor 
disponibile. Pentru întocmirea documentaţiei necesare obţinerii finanţării, solicitanţii de fonduri 
europene, nerambursabile au la dispoziţie Ghidul solicitantului, care poate fi consultat gratuit pe site-ul 
Agenţiei, la secţiunea „Investiţii PNDR” în pagina dedicată fiecărei submăsuri în parte. 

Sursa : site-ul AFIR, Comunicat de presă 11.03.2019 (https://www.afir.info/)  

 

75 DE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE SPRIJINITE DE MDRAP 
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE (SNA) 

2016 – 2020 

În perioada 12 noiembrie 2018 - 21 februarie 2019, reprezentaţii Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) s-au deplasat la sediul a 75 de primării de oraşe şi 
comune din judeţele ţării în scopul acordării de sprijin în procesul de implementare a măsurilor Strategiei 
Naţionale Anticorupţie 2016-2020 (SNA). Acţiunea face parte din activitatea de sprijinire a 200 de 
unităţi administrativ-teritoriale desfăşurată în cadrul proiectului „Consolidarea sistemelor de integritate – 
cea mai bună strategie de prevenire a corupţiei în administraţia publică”, cod SIPOCA 61, cofinanţat din 
Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 
2020. 

În acest sens, reprezentanţii din cadrul Direcţiei Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, 
structură din cadrul MDRAP, responsabilă cu monitorizarea implementării SNA la nivelul administraţiei 
publice locale, s-au deplasat la sediul autorităţilor administraţiei publice locale care au beneficiat de 
asistenţă tehnică directă din judeţele: Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Vâlcea, Olt, Dolj, Alba, Sibiu, 
Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Sălaj, Satu Mare, Bihor, Prahova, Ialomița, Ilfov, Dâmboviţa, Argeş, 
Vaslui, Iaşi, Botoşani, Suceava, Neamţ, Bacău, Mehedinţi, Gorj, Constanţa, Tulcea, Buzău, Hunedoara, 
Arad, Timişoara, Caraş Severin, Buzău, Brăila, Galaţi, Vrancea, Giurgiu, Călăraşi şi Teleorman. 
Procesul de selecţie a celor 75 de UAT-uri s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Metodologiei 
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privind acordarea de asistenţă tehnică pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie (SNA) 
2016-2020 la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale. 

În cadrul reuniunilor, reprezentanţii MDRAP, pe lângă transferul de know-how (punerea la 
dispoziţie de modele, instrumente pentru identificarea vulnerabilităţilor şi a riscurilor la corupţie, 
legislaţia în vigoare în domeniul prevenirii corupţiei etc.), au realizat şi demonstraţii pilot. 

Astfel, împreună cu reprezentanţii instituţiilor, au analizat principalele responsabilităţi pe care le 
au autorităţile administraţiei publice locale în procesul de implementare a SNA 2016-2020, şi anume: 

 Adoptarea declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi 
mecanismul de monitorizare al SNA; 

 Identificarea riscurilor şi a vulnerabilităţilor la corupţie specifice instituţiei; 

 Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităţilor la corupţie specifice instituţiei, 
precum şi a celor de implementare a standardelor de control managerial intern; 

 Elaborarea planurilor de integritate; 

 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii 
prevăzute în Anexa 3 la HG nr. 583/2016; 

 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea 
acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile nou apărute; 

 Participarea la activităţile de coordonare şi monitorizare ale SNA 2016-2020. 

Reprezentanţii MDRAP au reiterat necesitatea identificării şi promovării aspectelor pozitive din 
propria activitate, acestea putând constitui atât soluţii binevenite pentru alte administraţii, cât şi vectori 
pentru îmbunătăţirea percepţiei cetăţenilor cu privire la activitatea administraţiei locale. Astfel, a fost 
prezentată Harta bunelor practici, instrumentul interactiv dezvoltat de MDRAP şi găzduit pe site-ul 
ministerului (http://greencity.mdrap.ro/), unde se regăsesc exemplele de bune practici identificate din 
monitorizarea SNA 2016-2020 la nivelul administrației publice locale în anii precedenţi. 

În perioada următoare, activitatea de sprijinire a administraţiei publice locale în procesul de 
implementare a măsurilor prevăzute în Strategia Naţională Anticorupţie va continua. În acest sens, 
pentru detalii suplimentare vă puteţi adresa Direcţiei Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice la 
adresa de e-mail: integritateinadministratie@mdrap.ro. 

 Sursa : site-ul MDRAP – Comunicat de presă 12.03.2019 
(http://www.mdrap.ro/comunicare/presa/comunicate/75-de-unitati-administrativ-teritoriale-sprijinite-de-mdrap-pentru--
implementarea-strategiei-nationale-anticoruptie-(sna)-2016-2020-) 


