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POR - A FOST MODIFICAT GHIDUL SOLICITANTULUI  
PENTRU APELUL 4.2/1 

 
În data de 19.02.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) a 

emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul 
apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.2/1, aferent Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării 
urbane durabile, Obiectivul specific 4.2 - Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, 
revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor 
de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului. Astfel, 
principalele modificări prevăd: 

- eliminarea din Anexa 4.2.2. Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii a 
punctului 23 aferent criteriului XIV.Lista de proiecte prioritare pentru Axa prioritară 4 a POR 2014-2020 
din Documentului Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020, „Valoarea eligibilă nerambursabilă a 
Cererii de finanţare se încadrează în alocarea financiară a municipiului pentru O.S. 4.2 ? „ 

- completarea punctului 10.”Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a 
impactului asupra mediului, sau Clasarea notificarii emisă de la autoritatea pentru protecția mediului” , 
secţiunea 4.1 Anexe la depunerea cererii de finanţare cu referirea la Legea nr. 292/2018 privind 
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului 

Forma consolidată a Ghidului specific este publicată pe site-ul programului 
(http://www.inforegio.ro/ro/). 

Restul condiţiilor şi prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.  

Sursa : site-ul MDRAP, Comunicat de presă 19.02.2019 (http://www.mdrap.ro/comunicare/presa/comunicate/por-a-fost-
modificat-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-4.2-1)  

 
 

 

 

 

 

 

POR - PRELUNGIREA TERMENULUI DE DEPUNERE A CERERILOR DE 
FINANŢARE PENTRU APELUL 4.1/3 - REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON 

ÎN MUNICIPIILE REŞEDINŢĂ DE JUDEŢ 
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Prin comunicatul de presă din data de 19 februarie 2019 Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, informează: 

“În data de 19.02.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) a 
emis ordinul de prelungire a termenului de depunere a cererilor de finanţare în cadrul apelului de 
proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, aferent Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării 
urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ 
prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, până la data de 08.05.2019, ora 12.00. 

Restul condiţiilor şi prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.” 

 

Sursa : site-ul MDRAP – Comunicat de presă (http://www.mdrap.ro/comunicare/presa/comunicate/por-prelungirea-
termenului-de-depunere-a-cererilor-de-finantare-pentru-apelul-4.1-reducerea-emisiilor-de-carbon-in-municipiile-resedinta-de-
judet) 

 

AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE 
DESCHIDEREA ULTIMEI SESIUNI DE FINANŢARE 

PENTRU INVESTIŢIILE ÎN POMICULTURĂ PRIN PNDR 2020 
 

 

 Prin comunicatul de presă din data de 15 februarie 2019, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor 
Rurale (AFIR) a anunţat deschiderea sesiunii de primire a proiectelor de investiţii aferente submăsurii 
4.1a „Investiţii în exploataţii pomicole”, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 
2020 (PNDR 2020). 

 „Deschidem ultima sesiune de depunere a proiectelor pentru submăsura 4.1a destinată 
exploataţiilor pomicole, pentru care am obţinut o majorare a fondurilor alocate, care se ridică acum la  

 

valoarea totală de 65 milioane euro. În ultima perioadă, am primit numeroase solicitări prin care ni se 
cerea suplimentarea valorii finanțării din acest an, ceea ce arată creșterea interesului fermierilor pentru 
dezvoltarea acestui sector important. Acest fapt este demonstrat și de cele peste 800 de cereri de 
finanțare depuse în sesiunile deschise anterior. Ştiu că proiectele sunt complexe şi au nevoie de un timp 
mai îndelungat pentru a fi întocmite, dar sunt convins ca vom primi proiecte de calitate care să crească în 
viitor producţia pomicolă a ţării noastre.” a menţionat Directorul general al AFIR, Adrian CHESNOIU.   

                Prin intermediul submăsurii 4.1a, se acordă fonduri nerambursabile de maximum 1.050.000 de 
euro, cu o intensitate a sprijinului acordat de 50%, cu majorare până la 90% din totalul cheltuielilor 
eligibile, în funcție de beneficiar (tânăr fermier/ forme asociative) și de investiție (ecologică/ investiţii în 
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zone cu constrângeri naturale etc.). Solicitanţii din teritoriul ITI Delta Dunării vor putea depune 
proiectele în cadrul sesiunii deschise la nivel naţional, cu respectarea Strategiei ITI.  

                O noutate în ceea ce privește investiţiile ce pot fi sprijinite prin intermediul acestei submăsuri 
este reprezentată de introducerea speciilor dud şi goji, specii în cazul cărora pentru cheltuielile generate 
de înfiinţarea plantaţiilor se va aplica procedura de achiziţii de bunuri şi servicii a AFIR. De asemenea, 
AFIR va obţine Extrasul de Carte Funciară aferent imobilului pe baza datelor cadastrale înscrise de către 
solicitant în Cererea de Finanţare, în secţiunea dedicată. 

                „În sesiunile anterioare, am constatat că principalul motiv de neeligibilitate a fost întocmirea 
proiectelor fără a fi respectate condiţiile prevăzute în Ghidul solicitantului, deşi aceste condiţii sunt 
cunoscute de la început, chiar înainte de lansarea sesiunii de primire a proiectelor. Recomand tuturor 
solicitanţilor să studieze cu atenţie cerinţele din Ghidul solicitantului, să verifice împreună cu 
consultanţii documentaţia solicitată şi, nu în ultimul rând, să demonstreze viabilitatea economică a 
investiţiei în baza analizelor economico-financiare detaliate.” a mai declarat Adrian CHESNOIU.  

              Sesiunea se desfăşoară în perioada 15 februarie 2019, ora 9:00 – 15 august 2019, ora 16:00 şi 
are o alocare financiară anuală de 65.413.105 euro, din care 3.500.000 euro pentru obţinerea de material 
de înmulţire şi plantare fructifer. Pragurile de calitate ale proiectelor diferă în fiecare lună, după cum 
urmează: 

            pentru componenta fără obţinere de material săditor de înmulţire şi plantare fructifer, începând 
de la 75 de puncte în prima etapă lunară (15 februarie – 15 martie 2019) şi scade  diferenţiat astfel:  

• 60 de puncte pentru etapa lunară 16 martie – 15 aprilie 2019; 

• 50 de puncte pentru etapa lunară 16 aprilie – 15 mai 2019; 

• 35 de puncte pentru etapa lunară 16 mai  –  15 iunie 2019;  

• 25 de puncte pentru etapa lunară 16 iunie – 15 iulie2019; 

• 10 puncte pentru etapa lunară 16 iulie – 15 august 2019. 

 

 pentru componenta obţinere de material săditor de înmulţire şi plantare fructifer, pragul de 
calitate începe de la 50 de puncte în prima etapă lunară (15 februarie – 15 martie 2019) şi scade treptat 
astfel: 

• 45 de puncte pentru etapa lunară 16 martie – 15 aprilie 2019; 

• 35 de puncte pentru etapa lunară 16 aprilie – 15 mai 2019; 

• 25 de puncte pentru etapa lunară 16 mai  –  15 iunie 2019;  

• 15 de puncte pentru etapa lunară 16 iunie – 15 iulie2019; 

• 10 puncte pentru etapa lunară 16 iulie – 15 august 2019. 

              Cererile de finanţare se depun on-line pe pagina de internet a Agenţiei, www.afir.info, 
până în data de 15 august 2019, ora 16:00 sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Pentru 
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întocmirea documentaţiei necesare obţinerii finanţării, solicitanţii de fonduri nerambursabile au la 
dispoziţie Ghidul solicitantului care poate fi consultat gratuit pe site-ul Agenţiei, www.afir.info., la 
secţiunea „Investiţii PNDR” în pagina dedicată submăsurii 4.1 a. 

Sursa : site-ul AFIR – Comunicat de presă 15 februarie 2019 (https://www.afir.info/) 

 

 

MODIFICĂRI ALE PROCEDURILOR AFIR, 
ÎN SPRIJINUL BENEFICIARILOR SUBMĂSURILOR 6.1 ŞI 6.3 

 

Prin comunicatul de presă din data de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) 
informează beneficiarii Programului Naţional de Dezvoltare Rurală despre modificările procedurale cu 
privire la angajamentele pe care trebuie să le îndeplinească în cadrul submăsurii 6.1 „Sprijin pentru 
instalarea tinerilor fermieri” şi submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”.  

             Conform Ordinului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 89 din 12.02.2019, pentru 
beneficiarii care nu îşi stabilesc domiciliul şi sediul social în Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) în 
care este înregistrată exploataţia agricolă, respectiv locul de muncă în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a 
UAT în care este înregistrată exploataţia, în termen de 9 luni de la semnarea Contractului de finanţare, 
dar îndeplinesc aceste condiţii cu întârziere, se va realiza recuperarea parţială a sprijinului.  

           „În urma numeroaselor solicitări primite din partea beneficiarilor celor două submăsuri atât de 
importante, am făcut toate demersurile necesare pentru a obţine aprobarea Comisiei Europene pentru a 
nu retrage în întregime sprijinul acordat acestor fermieri. Am depus toate eforturile pentru a permite 
celor care, din motive obiective, îşi îndeplinesc angajamentele cu întârziere, în termenul de maximum 33 
luni sau 57 luni în cazul proiectelor din sectorul pomicol, respectiv până la depunerea celei de-a doua 
tranşe de plată, să îşi finalizeze investiţiile. Am făcut aceste modificări pentru a preveni recuperarea 
integrală a sprijinului financiar de la tinerii fermieri şi a celor cu ferme mici, care îşi îndeplineau cu  

 

întârziere angajamentele şi am reuşit să obţinem ceea ce ne-am propus. Însă, aş vrea să accentuez faptul 
că nerespectarea acestei condiții în termenul de 9 luni, atrage recuperarea parţială, calculată proporțional 
cu valoarea obiectivului nerealizat, în raport cu procentul de îndeplinire al acestuia. Aceste modificări se 
aplică tuturor beneficiarilor submăsurilor 6.1 şi 6.3, inclusiv celor care au contracte sau decizii de 
finanțare încheiate la data aprobării procedurilor.”, a menţionat Directorul general al AFIR, Adrian 
CHESNOIU.  

Potrivit instrucţiunilor de plată, beneficiarii trebuie să depună documente relevante (Cartea de 
identitate a beneficiarului de proiect şi Certificatul constatator ONRC) din care să reiasă domiciliul şi 
sediul social într-una dintre UAT- urile în care exploataţia este înregistrată, în termen de 9 luni de la data 
semnării Contractului de finanţare, dar nu mai mult de 33 luni sau 57 de luni (pomicultură), respectiv 
până la depunerea celei de-a doua tranşe de plată. De asemenea, este necesară depunerea documentelor 
relevante din care să reiasă faptul că reprezentantul legal al proiectului şi-a stabilit locul de muncă în 
aceeași UAT sau zona limitrofă dacă este cazul, în acelaşi termen. 
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                Având în vedere angajamentele asumate de beneficiari, pentru neîndeplinirea obiectivului în 
termenul de 33 de luni sau 57 luni în cazul proiectelor din sectorul pomicol, respectiv până la depunerea 
tranşei a doua de plată,  se va  proceda la recuperarea integrală a sprijinului financiar şi nu se va mai 
acorda a doua tranşă. 

Sursa : site-ul AFIR – Comunicat de presă 13 februarie 2019 (https://www.afir.info/) 

 

 

Şef Birou 
Programe şi Strategii  Guvernamentale, 

Dezvoltare Economică, Monitorizare 
Servicii Publice Deconcentrate 
Ioana COSTEA-GRĂMESCU                           

 

                                                                                                                                   Întocmit,  
                                                                                                                                                           Consilier – Stoica Maricica                                                                                                          
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