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AFIR FINANŢEAZĂ PRIN PNDR 2020 

COOPERATIVELE ŞI GRUPURILE DE PRODUCĂTORI 

 

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale finanţează, prin intermediul mai multor submăsuri 
din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare 2014 – 2020 (PNDR 2020), formele asociative dintre 
fermieri şi procesatori, respectiv cooperativele şi grupurile de producători.  
  
 Până în prezent, AFIR a încheiat 32 de contracte de finanţare în valoare de 22,7 milioane de euro 
cu beneficiarii acestor forme asociative. Dintre acestea, 22 contracte de finanţare, în valoare de 19,3 
milioane de euro, au fost semnate cu membrii cooperativelor. Valoarea totală a plăţilor efectuate pentru 
fermierii asociaţi este de 7,5 milioane de euro, până la această dată.  
  
 „Am susţinut încă de la început importanţa deosebită pe care o are asocierea în sectorul agricol 
de la noi din ţară. Deşi fermierii români sunt încă reticenţi faţă de aceste forme de organizare, am 
constatat că interesul a crescut în perioada recentă, dovadă că fermierii noştri au înţeles faptul că dacă 
se asociază şi obţin fonduri nerambursabile se dezvoltă mai mult, pot să-şi pună împreună producţia, să 
o comercializeze şi să aibă o putere sporită de negociere pe piaţa liberă. Prin PNDR 2020, am susţinut 
concret fermierii care se asociază, aceştia beneficiind de punctaj suplimentar şi de creşterea intensităţii 
sprijinului financiar cu 20%. Astfel, puteau ajunge şi la 90% finanţare nerambursabilă, dacă erau 
îndeplinite condiţiile prevăzute de Ghidul solicitantului.”, a menţionat Directorul general al AFIR, 
Adrian CHESNOIU. 
  
 Cele mai multe proiecte depuse de formele asociative au fost contractate la nivelul Centrului 
Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 5 Vest Timişoara, respectiv 8 proiecte în valoare de 7,6 
milioane de euro, dar şi la nivelul Centrului Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 1 Nord-Est 
Iaşi, unde sunt contractate 7 cereri de finanţare în valoare de aproximativ 4 milioane de euro. Alte 6 
investiţii colective cu o valoare de peste 3,6 milioane de euro au fost finanţate la nivelul Centrului 
Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 6 Nord-Vest  Satu Mare. 
  
 De asemenea, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a sprijinit financiar formele 
asociative şi prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013 (PNDR 2013). Astfel, în 
perioada respectivă au fost încheiate 66 de contracte de finanţare, în valoare totală de 26,5 milioane de 
euro. Plăţile efectuate prin PNDR 2013 pentru investiţiile colective ale fermierilor însumează 16,8 
milioane de euro. 
  

Sursa : site-ul AFIR – Comunicat de presă 03.06.2019 (https://www.afir.info/) 
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GRUPURILE DE PRODUCĂTORI AU LA DISPOZIŢIE, 

ÎNCEPÂND CU DATA DE 26 IUNIE, PESTE 13 MILIOANE DE EURO 
PRIN PNDR 2020 

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a lansat în data de 26 iunie 2019, o nouă sesiune de 
primire a cererilor de finanţare pentru înfiinţarea şi funcţionarea grupurilor de producători în sectorul 
agricol şi în cel pomicol, prin submăsurile 9.1 şi prin 9.1a din cadrul Programului Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). 

Sesiunea se desfăşoară în perioada 26 iunie 2019, ora 9:00 – 30 septembrie 2019, ora 16:00, iar 
alocarea financiară anuală este de 7.729.354 euro pentru submăsura 9.1 „Înfiinţarea grupurilor de 
producători în sectorul agricol” şi de 5.300.811 euro pentru submăsura 9.1a „Înfiinţarea grupurilor de 
producători în sectorul pomicol”. Pragul minim al punctajului pe care trebuie sa îl întrunească o cerere 
de finanţare pentru depunere este de 10 puncte. 

„Lansăm azi o nouă sesiune de depunere a proiectelor de investiţii dedicată grupurilor de 
producători, cu o alocare financiară anuală de peste 13 milioane de euro pentru sectoarele agricol şi 
pomicol. Sprijinul financiar acordat prin PNDR 2020 este direcţionat pentru a susţine înfiinţarea şi 
funcţionarea grupurilor de producători, astfel încât să se poată asigura valorificarea în comun a 
produselor agricole ale membrilor, dar şi integrarea pe piaţă a producătorilor primari prin adaptarea 
producţiei acestora la cerinţele pieţei şi comercializarea în comun a producţiei lor. De asemenea, 
fondurile pe care le punem acum la dispoziţia fermierilor pot fi utilizate pentru a asigura îmbunătăţirea 
performanţelor generale şi creşterea veniturilor generate de exploataţiile agricole şi pentru crearea şi 
promovarea lanţurilor scurte de aprovizionare.” a precizat Directorul general al AFIR, Adrian 
CHESNOIU.  

Sprijinul public acordat este 100% nerambursabil şi nu poate depăşi suma maximă de 100.000 
euro/an şi 10% din valoarea producţiei comercializate în primii cinci ani de la recunoaştere. Sprijinul, 
acordat în baza unui plan de afaceri, este forfetar, degresiv, plătit în tranşe anuale, pentru o perioadă care 
nu poate depăşi 5 ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut. 

Cererile de finanţare se depun on-line pe pagina de internet a Agenţiei, www.afir.info, până în 
data de 30 septembrie 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, la secţiunea Investiţii 
PNDR. 

Sursa : site-ul AFIR – Comunicat de presă 26.06.2019 (https://www.afir.info/) 

 

 

S-A PRELUNGIT TERMENUL DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANŢARE 
PENTRU APELUL DE PROIECTE CU NUMĂRUL POR/2019/3/3.2/3/7 
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REGIUNI/ÎN PARTENERIAT, AFERENT AXEI PRIORITARE 3, OBIECTIVUL 
SPECIFIC 3.2 – REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN ZONELE URBANE 

BAZATĂ PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ 

 

„În data de 25.06.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) a 
emis ordinul de prelungire a termenului de depunere a cererilor de finanţare în cadrul apelurilor de 
proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat şi POR/2019/3/3.2/2/ITI/ în 
parteneriat, aferente Axei prioritare 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de 
carbon, Obiectivul specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de 
mobilitate urbană durabilă, până la data de 30.08.2019, ora 12.00. 

Restul condiţiilor şi prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.” 

Sursa : site-ul ADR SUD VEST OLTENIA (https://www.adroltenia.ro/s-a-prelungit-termenul-de-depunere-a-cererilor-
de-finantare-pentru-apelul-de-proiecte-cu-numarul-por-2019-3-3-2-3-7-regiuni-in-parteneriat-aferent-axei-prioritare-3-

obiectivul-specific-3-2-reducer/) 
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