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200 MILIOANE DE EURO PENTRU INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURA 
SECUNDARĂ DE IRIGAŢII PRIN PNDR 2020 

 
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) deschide sesiunea de primire a proiectelor 

de investiţii aferente submăsurii 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea 
infrastructurii agricole şi silvice” – componenta infrastructură de irigaţii, din cadrul Programului 
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). 

 Sesiunea se desfăşoară în perioada 6 februarie 2019, ora 9:00 – 31 august 2019, ora 16:00 şi 
are o alocare financiară anuală de 200 milioane euro. Pragurile de calitate ale proiectelor diferă în 
fiecare lună, începând de la 70 de puncte în prima etapă lunară (06 – 28 februarie 2019) şi ajungând 
până la pragul minim de 20 de puncte în ultima etapă lunară (01 – 31 august 2019). 

 „În această sesiune acordăm finanţare de până la 1.000.000 euro pentru fiecare proiect de 
investiţii în sistemele de irigaţii. Fondurile sunt 100% nerambursabile şi se acordă pentru modernizarea 
infrastructurii secundare de irigaţii, a clădirilor aferente staţiilor de pompare şi/sau de punere sub 
presiune, precum şi racordarea acestora la utilităţi, inclusiv construcţia şi modernizarea bazinelor de 
colectare şi stocare a apei de irigat. În cadrul investiţiilor, se pot achiziţiona echipamente de irigat în 
limita a 30% din valoarea eligibilă a unui proiect. În ultimele săptămâni, am avut o serie de întâlniri cu 
OUAI-urile din teritoriu şi am constatat interesul crescut al beneficiarilor de a depune noi cereri de 
finanţare. Vă asigur că Agenţia este pregătită pentru implementarea tehnică şi financiară a proiectelor de 
reabilitare a infrastructurii secundare de irigaţii, acesta fiind un obiectiv strategic de maximă importanţă 
pentru agricultura României.”, a precizat Adrian CHESNOIU, Directorul general al AFIR.  

                Cererile de finanţare se depun on-line pe pagina de internet a Agenţiei, www.afir.info, 
până în data de 31 august 2019, ora 16:00 sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Pentru 
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 4.3. 

Sursa : site-ul AFIR, Comunicat de presă 30.01.2019 (https://www.afir.info/)  

 
 

 

 

 

 

 

AFIR A PUBLICAT VERSIUNEA FINALA A GHIDULUI SOLICITANTULUI  
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PENTRU INVESTIŢII ÎN POMICULTURĂ 
 

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a publicat versiunea finală a Ghidului solicitantului 
pentru investiţii în exploataţii pomicole finanţate prin submăsura 4.1a din Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Ghidul poate fi consultat pe pagina oficială de internet a 
Agenţiei, www.afir.info, la secţiunea Investiţii PNDR. 

 „Versiunea finală a Ghidului vine cu o serie de clarificări cu privire la dimensiunea economică a 
exploataţiilor agricole pentru solicitanţii care depun mai multe proiecte în aceeaşi sesiune. O noutate în 
ceea ce priveşte 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. Recomand tuturor solicitanţilor să analizeze Ghidul cu 
atenţie pentru a putea, ulterior, să completeze corect cererile de finanţare şi să prezinte toate documentele 
solicitate”, a menționat Adrian CHESNOIU, directorul general al AFIR. 

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 funcţie de beneficiar (tânăr fermier/ forme asociative) și de investiție (ecologică/ investiţii în 
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.  

Precizăm că pe pagina de internet www.afir.info (secţiunea Investiţii PNDR), au fost publicate 
alături de versiunea finală a Ghidului solicitantului şi anexele aferente acestuia, necesare pentru 
întocmirea unui proiect, inclusiv Cererea de Finanţare pe care beneficiarii o pot testa şi pregăti în 
vederea depunerii. 

Sursa : site-ul AFIR, Comunicat de presă 30.01.2019 (https://www.afir.info/)  

 

 

 

 

 

AFIR ASIGURĂ RAMBURSAREA TUTUROR  

CHELTUIELILOR ELIGIBILE EFECTUATE PRIN PNDR 2020 

 

 Prin comunicatul de presă din data de 10 ianuarie 2019, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor 
Rurale (AFIR) informează beneficiarii proiectelor de investiţii în agricultură şi pentru dezvoltarea 
mediului rural că rambursarea cheltuielilor eligibile, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 
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– 2020, se realizează fără întreruperi atât pentru beneficiarii privaţi, cât şi pentru cei publici, conform 
procedurilor de lucru aprobate şi a legislaţiei în vigoare. 

 “Astfel, cererile de plată depuse online la AFIR în vederea rambursării fondurilor europene, vor 
fi decontate de către Agenţie, ulterior verificării şi autorizării acestora, urmând acelaşi flux procedural ca 
şi în anul anterior. 

 „Toate sumele necesare rambursării cheltuielilor efectuate de către beneficiari sunt în acest 
moment asigurate, banii fiind deja în conturile Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Aşadar, 
Agenţia este pregătită să proceseze în cel mai scurt timp solicitările de plată pe care le primeşte, 
condiţia fiind ca beneficiarii să respecte instrucţiunile de plată pe care le au la dispoziţie încă de la 
semnarea contractului.Aş vrea să-i mulţumesc domnului ministru Petre DAEA pentru sprijinul pe care ni 
l-a acordat şi de această dată pentru a fi în măsură să continuăm absorbţia fondurilor europene încă din 
primele zile ale anului.” a precizat Adrian CHESNOIU, directorul general al AFIR. 

 De la sfârşitul anului 2018, depunerea şi autorizarea cererilor de plată se realizează online, prin 
intermediul modulului de plăţi, disponibil pe portalul www.afir.info. Procesul de simplificare 
procedurală şi de digitizare a actului administrativ, în relaţia cu solicitanţii de fonduri europene şi cu 
beneficiarii proiectelor finanţate prin PNDR 2020, va continua şi pe parcursul acestui an, chiar dacă 
uneori apar anumite sincope în derularea acestui proces complex la care AFIR s-a angajat fără rezerve. 
În contextul apariţiei unor situaţii neprevăzute, vă rugăm să contactaţi de urgenţă centrul nostru de suport 
online la adresa https://suport.afir.info/ şi vă rugăm să primiţăi anticipat scuzele de rigoare. 

AFIR a decontat până în prezent, pentru proiectele de investiţii, plăţi în valoare de 2,63 miliarde 
de euro, din care 934 milioane de euro pentru proiecte de utilitate publică şi 1,7 miliarde de euro pentru 
proiecte de investiţii în ferme, unităţi de procesare a produselor agricole şi pomicole, precum şi pentru 
investiţii non-agricole în mediul rural.” 

Sursa : site-ul AFIR – Comunicat de presă 10 ianuarie 2019 (https://www.afir.info) 

 

 

 

 

 

660 DE NOI COMUNE VOR FI CADASTRATE ÎN ROMÂNIA 

“În anul 2018, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a accesat fonduri 
europene pentru lucrări de cadastru general, urmând ca 660 de comune din România să fie cadastrate. 
Numărul imobilelor înregistrate prin Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 
(PNCCF) a ajuns la peste 1.165.000 şi, tot anul trecut, ANCPI a eliberat online cel mai mare număr de 
extrase de carte funciară, aproape 500.000. 

ANCPI a înregistrat, în 2018, peste 500.000 de imobile, cu peste 31% mai multe faţă de 2017. 
Prin PNCCF, program susţinut de Guvernul României, toate proprietăţile sunt înregistrate gratuit pentru 
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cetăţeni în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Lucrările de înregistrare sistematică derulate în 
cadrul PNCCF sunt contractate de ANCPI sau de primării, la nivelul întregii unităţi administrativ-
teritoriale (UAT) sau la nivel de sector cadastral. Programul este finanţat din venituri proprii ale ANCPI 
şi fonduri europene. 

La finalul anului 2018, din totalul de 3.181 UAT- uri din România, 59 de comune din 21 de 
judeţe erau cadastrate în proporţie de sută la sută, având o suprafaţă de peste 800.000 de hectare. 

La 31.12.2018 erau în derulare lucrări de înregistrare a imobilelor în 2.398 de UAT- uri, cu o 
suprafaţă de peste 5.000.000 de ha. 

Din totalul de 9,57 de milioane de hectare de teren agricol care beneficiază de subvenţii APIA, au 
fost înregistrate 3,72 de milioane de hectare (39%) şi sunt în curs de contractare lucrări de înregistrare 
sistematică pentru încă aproximativ 4,10 milioane de ha (43%), cu termen de finalizare sfârşitul anului 
2019, ceea ce reprezintă aproximativ 82% din totalul suprafeței subvenţionate de APIA. 

ANCPI a majorat, în 2018, suma pe care fiecare primărie o poate accesa la 155.000 de lei 
(comparativ cu 150.000 lei, în 2017 şi 135.000 lei, în 2016). Ca urmare, au fost semnate 2.131 de 
contracte de prestări servicii între primării și persoane fizice sau juridice autorizate să execute lucrări de 
înregistrare sistematică. 

Tot din 2018, ANCPI a oferit edililor posibilitatea cofinanţării lucrărilor de înregistrare 
sistematică a proprietăţilor. Astfel, pe lângă sumele primite prin PNCCF, primăriile pot contribui cu bani 
din bugetul propriu pentru a contracta firme pentru realizarea lucrărilor de cadastru. Până în prezent, 39 
de UAT - uri din 20 de judeţe şi-au manifestat intenţia de a începe lucrări de înregistrare sistematică a 
imobilelor, în sistem de cofinanţare. Implementarea PNCCF este cuprinsă în Programul de Guvernare, la 
Capitolul Administraţie Publică, una dintre măsuri fiind creşterea procentului de locuinţe cadastrate şi 
înregistrate de la 40%, la 80%. La finalul anului 2018, în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară 
erau înregistrate 7.336.384 de locuinţe, 84% din numărul estimat de 8.707.608, conform Institutului 
Naţional de Statistică. 

De trei ori mai multe extrase de carte funciară, eliberate online Aproximativ 500.000 de extrase 
de carte funciară au fost eliberate, în 2018, pe platforma epay.ancpi.ro. Numărul documentelor eliberate 
online, anul trecut, a fost de peste trei ori mai mare față de cel înregistrat în anul 2017 (125.434 de 
extrase de carte funciară). Documentele, care sunt acceptate în prezent de 18 instituţii bancare şi 
nebancare, pot fi obţinute în doar câteva minute. Extrasul de carte funciară pentru informare eliberat 
online de platforma http://epay.ancpi.ro costă 20 de lei. Pe site-ul ANCPI găsiţi şi lista instituţiilor 
(http://www.ancpi.ro/files/Statistici_home_page/Institutii_26_11_2018.pdf) care acceptă extrasul de 
carte funciară eliberat online. 

Tot anul trecut, ANCPI a modificat legislaţia pentru a permite contractarea lucrărilor de 
înregistrare sistematică în zonele de deal, şes sau munte, prin majorarea sumei decontată de ANCPI 
pentru aceste lucrări, proporţional cu gradul de dificultate al terenurilor (conform O.U.G. nr 31/2018 
pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996), aceasta fiind 
cuprinsă între 60 şi 132 de lei. 

Totodată, ANCPI a accesat fonduri europene prin Proiectul major „Creşterea gradului de 
acoperire şi de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, 
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inclus în AXA prioritară 11 din POR 2014-20. Proiectul, al cărui beneficiar este ANCPI, finanţează 
lucrări de înregistrare sistematică, în 660 de UAT - uri din mediul rural. Astfel, în 2018, au fost începute 
procedurile de achiziţie a serviciilor de înregistrare sistematică în 194 UAT- uri din cele 660 selectate. În 
cursul anului trecut nivelul de absorbţie a fost de peste 87 de milioane de lei, cu peste 74% mai mult faţă 
de suma prevăzută pentru rambursare.” 

 

Sursa : site-ul MDRAP – Comunicat de presă 17 ianuarie 2019 (http://www.mdrap.ro/comunicare/presa/comunicate/660-de-
noi-comune-vor-fi-cadastrate-in-romania) 

 

 

Şef Birou 
Programe şi Strategii  Guvernamentale, 

Dezvoltare Economică, Monitorizare 
Servicii Publice Deconcentrate 
Ioana COSTEA-GRĂMESCU                           
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