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ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU 

 

 

Administraţia Fondului pentru Mediu a anunţat prelungirea sesiunii de depunere a dosarelor 
de finanţare în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, 
prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere 
energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ până la data 
de 31 iulie 2019.  

Obiectivul Programului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu 
energie electrică.  

 Solicitanţii eligibili sunt unităţile administrativ-teritoriale - reşedinţe de judeţ şi municipiul 
Bucureşti, iar suma alocată sesiunii de finanţare este de 92 milioane lei.  

Finanţarea se acordă în procent de maximum 90% din cheltuielile eligibile şi în limita sumelor 
maxime ce pot fi acordate pentru fiecare solicitant. Sumele maxime ce pot fi acordate pentru fiecare 
solicitant se stabilesc în funcţie de numărul de locuitori, conform datelor furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică, acestea fiind publicate pe site-ul AFM.  

Suma maximă finanţată de Administraţia Fondului pentru Mediu pentru instalarea unei staţii de 
reîncărcare este de 190.000 lei, valoare ce reprezintă 90% din totalitatea cheltuielilor eligibile.  

 

Administraţia Fondului pentru Mediu a prelungit sesiunea de depunere a dosarelor de 
finanţare în cadrul Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea 
deşeurilor până la data de 31 iulie 2019.  

Scopul programului este de a conştientiza publicul cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor 
de ambalaje, deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE), deşeurilor voluminoase, 
deşeurilor provenite din construcţii şi demolări, cu privire la drepturile şi obligaţiile ce revin persoanelor 
fizice în circuitul gestionării deşeurilor, precum şi cu privire la posibilităţile de colectare existente la 
nivel local.  

Bugetul programului este de 25.000.000 lei, beneficiarii acestui program fiind atât Ministerul 
Mediului, cât şi unităţile administrativ-teritoriale, inclusiv Municipiul Bucureşti, care vor putea realiza 
activităţile de conştientizare a publicului prevăzute în ghidul de finanţare.  

Bugetul alocat fiecărei unităţi administrative teritoriale – judeţ, inclusiv Municipiului Bucureşti 
este repartizat în funcţie de populaţia fiecărui judeţ, aceste informaţii fiind publicate pe pagina de 
internet a AFM.  
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Sursa : site-ul AFM – Informare de presă 20.05.2019 
(https://www.afm.ro/main/media/comunicate_presa/2019/informare_presa_statii_reincarcare.pdf) 

 

 

FERMIERII ÎŞI POT ASIGURA CULTURILE ŞI ANIMALELE PRIN INTERMEDIUL 
PNDR 2020 

 

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale acordă sprijin financiar pentru asigurarea 
culturilor, animalelor şi plantelor de către fermierii activi, prin intermediul submăsurii 17.1 din 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Sesiunea de primire a cererilor 
de finanţare este deschisă în perioada 1 aprilie – 30 noiembrie 2019, iar alocarea financiară 
disponibilă este de 42.797.487 euro.   

 În cazul fermelor mici cu dimensiunea economică de până la 12.000 SO, rata sprijinului 
nerambursabil  este de 70% din valoarea primei de asigurare eligibile şi plătite efectiv de către fermier, 
iar în cazul fermelor cu dimensiunea economică mai mare sau egală cu 12.000 SO, rata sprijinului 
nerambursabil este de 55%. 

 „În ultima perioadă ne confruntăm cu fenomene meteorologice extreme, reprezentate de 
inundaţii, căderi de grindină, furtuni şi chiar tornade, iar noi trebuie să fim pregătiţi să gestionăm 
eficient astfel de situaţii. Am deschis în premieră o linie de finanţare prin care fermierii pot obţine 
sprijin financiar pentru a încheia poliţe de asigurare atât pentru culturi, cât şi pentru animale. 
Încurajăm participarea la schemele de asigurare, în vederea gestionării corespunzătoare a riscurilor ce 
pot afecta producţia agricolă. Încă de la transmiterea ghidului spre consultare publică, am analizat 
toate observaţiile venite atât din partea fermierilor, cât şi a asiguratorilor. Această sesiune este doar 
prima etapă lansată pentru culturile de primăvară, urmând să deschidem o sesiune şi pentru asigurarea 
celor de toamnă. Fondurile europene disponibile pentru acest tip de sprijin, acordat fermierilor prin 
PNDR 2020 sunt în valoare de aproximativ 43 milioane de euro”, a declarat Adrian CHESNOIU, 
Directorul general al AFIR. 

 Astfel, pentru a beneficia de sprijin financiar, solicitanţii trebuie să fie fermieri activi, să încheie 
cu o societate de asigurări un contract pentru riscurile menţionate în cadrul submăsurii 17.1 şi să se 
angajeze să plătească valoarea integrală a primei de asigurare în cuantumul şi la termenele prevăzute în 
contract. De asemenea, solicitanţii pot beneficia de sprijin dacă utilizează terenuri agricole (cu excepţia 
suprafeţelor cultivate cu struguri pentru vin), dacă deţin, cresc sau exploatează animale, dacă încheie 
contractul de asigurare pentru toate suprafeţele cultivate cu acelaşi tip de cultură de la nivelul 
exploataţiei şi dacă nu creează  condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj. 

 

Riscurile eligibile în cadrul acestei linii de finanţare sunt fenomenele climatice nefavorabile, 
respectiv: seceta, arşiţa, inundaţiile, grindina, îngheţul (timpuriu de toamnă, de iarnă sau târziu de 
primăvară), ploile torenţiale sau ploile excesive şi de lungă durată, furtuna, vijelia, uraganul sau tornada. 
De asemenea, printre riscurile eligibile pentru finanţare se numără şi infestările cu organisme de 
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carantină dăunătoare plantelor prevăzute în HG nr. 563/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare. Producerea unui fenomen climatic nefavorabil sau a infestării cu organisme de carantină 
dăunătoare plantelor trebuie să fie recunoscută în mod oficial de către autorităţile competente din 
România.  

Această sesiune este dedicată celor care doresc sprijin financiar pentru asigurarea culturilor de 
primăvară, urmând ca spre finalul anului să fie deschisă o nouă sesiune a submăsurii 17.1 pentru 
asigurarea culturilor de toamnă.  

Cererile de finanţare se depun on-line pe pagina de internet a Agenţiei, www.afir.info, iar pentru 
întocmirea documentaţiei necesare obţinerii finanţării, solicitanţii pot consulta gratuit Ghidul 
solicitantului şi anexele aferente, disponibile pe site, la secţiunea Investiţii PNDR în pagina sM 17.1. 

Sursa : site-ul AFIR – Comunicat de presă 23.05.2019 (https://www.afir.info/) 

 

SUSŢINEREA FINANCIARĂ A COOPERĂRII FERMIERILOR PRIN PNDR 2020 
PENTRU CREAREA SAU DEZVOLTAREA LANŢURILOR SCURTE DE 

APROVIZIONARE ȘI A PIEŢELOR LOCALE 
 

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale finanţează prin submăsurile 16.4 și 16.4a din 
cadrul Programului Naţional de Dezvoltare 2014 – 2020 (PNDR 2020) cooperarea între actorii din lanţul 
de aprovizionare în sectoarele agricol şi pomicol. Cererile pentru finanţarea cooperării dintre fermieri şi 
microîntreprinderi, întreprinderi mici, ONG-uri, consilii locale sau unităţi școlare, sanitare, de agrement 
sau de alimentaţie, se depun până la data de 30 iunie 2019, ora 16:00. Pentru finanţarea acestor 
parteneriate există o alocare disponibilă de 4.744.665 euro pentru sectorul agricol (submăsura 16.4) şi de 
6.668.484 euro pentru sectorul pomicol (submăsura 16.4a).  

 „Ca urmare a solicitărilor mai multor potenţiali beneficiari, am decis să prelungim perioada de 
primire a cererilor de finanţare până la 30 iunie 2019, având în vedere faptul că proiectele sunt 
complexe şi necesită mai mult timp pentru pregătirea documentaţiei în vederea depunerii. Aceste linii de 
finanţare contribuie la consolidarea legăturilor dintre agricultură şi producţia alimentară. De 
asemenea, susţinem asocierea între fermierii români care vor avea o forţă mai mare pentru 
valorificarea producţiei. Obiectivul acestor submăsuri este acela de a promova cooperarea între actorii 
locali, în scopul comercializării prin pieţele locale a produselor agricole şi pomicole prin intermediul 
lanţurilor scurte de aprovizionare”, a declarat Adrian CHESNOIU, Directorul general al AFIR. 

 

 Valoarea sprijinului acordat în cadrul submăsurilor 16.4 și 16.4a este de maximum 100.000 euro, 
iar finanţarea este 100% nerambursabilă [*din total cheltuieli eligibile] şi se acordă pentru studii şi 
planuri de marketing (maxim 10%*), pentru acoperirea costurilor de funcţionare a cooperării (maxim 
20%*), precum şi pentru decontarea cheltuielilor de promovare a lanţului scurt de aprovizionare şi a 
pieţei locale (maxim 50%*), de creare sau achiziţionare a mărcii înregistrate (maxim 5%*), de protejare 
a mărcii înregistrate (maxim 5%*). De asemenea, finanțarea se acordă şi pentru etichetarea şi ambalarea 
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produsului, pentru aplicaţii software, pentru onorarii ale partenerilor sau colaboratorilor externi, pentru 
investiţii în construcţii, în echipamente, în utilaje şi mijloace de transport, dar şi pentru închirierea 
acestora. 

 În această sesiune de depunere, AFIR a primit până în acest moment solicitări de finanţare a 8 
parteneriate, în valoare totală de 728.019 euro, din care unul, în valoare de 100.000 euro, este aferent 
sectorului pomicol. Beneficiarii din judeţele Cluj, Giurgiu, Hunedoara, Maramureș, Tulcea au depus la 
AFIR solicitări cu valori cuprinse între 32.000 euro și maximul de 100.000 euro pentru un proiect. 

 Un astfel de proiect din Hunedoara solicită finanţare pentru coagularea producătorilor din zona 
cetăţilor dacice sub un brand comun şi constituirea unui lanţ scurt de aprovizionare adresat turiştilor, 
dezvoltarea unei platforme on-line şi lansarea unei campanii de promovare a brandului respectiv, 
înfiinţarea unui spaţiu special de tip stand mobil destinat vânzării de produse locale. De asemenea, un alt 
proiect, depus în judeţul Tulcea, vizează promovarea şi comercializarea produselor obţinute din lapte de 
capră, iar în judeţul Cluj a fost propusă promovarea dovleacului copt românesc. 

 Beneficiarii eligibili care pot primi finanţare prin submăsura 16.4 și 16.4a sunt parteneriatele 
constituite în baza unui Acord de Cooperare din cel puțin un fermier sau un grup de producători sau o 
cooperativă care îşi desfăşoară activitatea în sectorul agricol/ pomicol şi cel puţin un partener din 
categoriile: fermieri, microîntreprinderi şi întreprinderi mici, organizaţii neguvernamentale, consilii 
locale, unităţi școlare (inclusiv universităţile de profil), unităţile sanitare, de agrement şi de alimentaţie 
publică. 

 Cererile de finanţare se depun on-line pe pagina de internet a Agenţiei, www.afir.info, iar pentru 
întocmirea documentaţiei necesare obţinerii finanţării, solicitanţii pot consulta gratuit pe site Ghidul 
solicitantului şi anexele aferente, la secţiunea Investiţii PNDR în pagina dedicată submăsurilor 16.4 şi 
16.4a. 

Sursa : site-ul AFIR – Comunicat de presă 09.05.2019 (https://www.afir.info/) 

 


