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1. GHISEULUI UNIC P.N.D.R. – o noua abordare in sprijinul cetatenilor 
 
 Ghișeul Unic PNDR a dinamizat colaborarea dintre instituții, reunind într-un singur loc 
reprezentanți ce pot da informații, avize și autorizații necesare proiectelor europene in cadrul PNDR 
precum și a consultanței de specialitate.  
 De la înființare, s-au prezentat peste 300 de potentiali beneficiari ai fondurilor europene care au 
primit consultanța și idei de afaceri,  informatii privind avizele/autorizatiile necesare proiectelor pe care 
doresc sa le initieze , in urmatoarele domenii: 
- Ferme de pasari in sistem ecologic – masura 4.1 
- Achizitia de masini agricole – masura 4.1 a 
- Infiintarea de ferme de subzistenta – masura 6.3 
- Instalarea tinerilor fermieri – masura 6.1 
- Infiintarea de culturi de legume si cerealiere – masura 6.3 
- Productia de germeni si vlastari plante cerealiere, aromatice – masura 6.1 
- Extindere suprafete pomicole – masura 6.1 
- Activitati nonagricole in mediul rural (agroturism, IT, agrement etc) – masurile 6.2 si 6.5 
- Solicitari de informatii generale pe masurile 4.1, 4.1a, 4.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4. 

 
Potentialii beneficiari de fonduri PNDR au ridicat problema informarii mai eficiente cu 
privire la finantarile prin PNDR si cu privire la avizele pentru proiectele europene de pe un 
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site unic, cu posibilitatea descarcarii tuturor formularelor de pe acest site, reducand 
deplasarile la sediul ghiseului unic. In acest sens, pregatim o noua abordare a Ghiseului 
Unic, pe care o prezentam mai jos: 
 

NOUA ABORDARE A PROIECTULUI GHISEUL UNIC PNDR: 
 Infiintarea site-ului Ghiseului Unic PNDR cu informatii privind lansarea masurilor PNDR, 

procedurile de lucru si avizele necesare. 
 Infiintarea casutei postale unice: ghiseu.unic@prefecturaarges.ro, pe care o pot folosi atat 

potentialii beneficiari de fonduri europene cat si cei care deruleaza fonduri europene, pentru a 
solicita informatii competente privind masurile active PNDR, avize/autorizatii, procedurile de 
implementare PNDR. Institutiile componente ale ghiseului vor raspunde solicitantilor de 
informatii, functie de tipul de autorizatie/informatie solicitata, conform competentelor ce le revin, 
in termen de 72 ore de la data petitiei transmise. 

 Editarea si popularizarea revistei electronice Info Ghiseul Unic PNDR care va fi distribuita 
primariilor din judetul Arges.  

 Realizarea unei retele de multiplicare a informatiilor Ghiseului Unic formata din reprezentantii 
autoritatilor locale, serviciilor deconcentrate, societatii civile, mass-media etc. 

 Unificarea procedurilor de emitere a avizelor/autorizatiilor si elaborarea unor eventuale initiative 
legislative de proceduri comune. 

 Potentialii beneficiari de fonduri europene pot solicita programari de consultanta la sediul 
Ghiseului Unic, la care sa participe reprezentanti ai serviciilor deconcentrate care acorda 
avize. 

 
 

2. MASURI ACTIVE IN CADRUL P.N.D.R. 2014 - 2020 
 

 

Schemele de ajutor de stat GBER și de minimis aferente sM 4.2 

SCOPUL:                    

Scopul schemei de ajutor de stat GBER vizează 
îmbunătăţirea nivelului general privind 
performanţa întreprinderilor, prin creşterea 
competitivităţii întreprinderilor care realizeză 
investiţii în domeniile de intervenţii eligibile 
menţionate în prezentul Ghid. 
Scopul acordării sprijinului de minimiss este de 

a crește competitivitatea întreprinderilor prin realizarea de produse noi, cu valoare adăugată, fără a 
afecta însă concurenţa pe piaţa internă şi comerţul intracomunitar într-o măsură contrară interesului 
comun. 
 

OBIECTIVELE:                         
1. Introducerea de noi tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse neagricole sau de o 
calitate superioară; 
2. Creşterea calităţii produselor obţinute, a siguranţei alimentare şi obţinerea de noi produse 
competitive, cu impact economic asupra procesării ulterioare în întreprinderi, cu asigurarea  
standardelor veterinare şi de siguranţă alimentară; 
3. Creșterea numărului de locuri de muncă 



 

3 
 

 
Mai , 2018 

Nr. 3/2018 

 
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL ARGEȘ 

  
BENEFICIARII:                      
· Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare; 
· Cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare 

 
 
SPRIJINUL NERAMBURSABIL:                                     
Valoarea maximă a ajutorului acordat în cadrul prezentei scheme aferenta sM 4.2 nu poate depăşi  
plafonul maxim/ proiect după cum urmează: 
i.  1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la 
un lant alimentar integrat; 
ii.  1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiţii care 
conduc la un lant alimentar integrat; 
iii.  2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat* (indiferent de 
tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative, în cazul proiectelor care nu presupun investiţii 
care conduc la un lanț alimentar integrat. 
În cazul în care beneficiarul solicită sprijin prin schema de minimis (dar nu mai mare de 200.000 
Euro) pentru costuri generale proiect, plafoanele maxime pe proiect prevăzute anterior se reduc cu o 
valoare echivalentă unei intensități de până la 10% din însumarea cheltuielilor eligibile din bugetul 
GBER, respectiv cu max.  10% din (1.2+1.3+cap.2+cap.4) pentru proiectele care prevăd construcții ‐ 
montaj, respectiv cu max. 5% din (1.2+1.3+cap.2+cap.4) pentru proiectele care prevăd investiţii în 
achiziţii simple (fără construcții ‐ montaj). 
 
*TERMENUL LIMITĂ de depu erea Cererilorde fi a țare pentru Schema de minimis afere tă s he ei de 
ajutor de stat GBER pe tru su ăsura 4.2 a fost prelungit pâ ăla 31 decembrie2018, ora17.00. 

 

 
 

 
3. AFIR a publicat Ghiduri consultative pentru 4 submăsuri de finanțare din 

PNDR 2020 
 
 Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor 
Rurale (AFIR) a publicat pe pagina oficială de 
internet, www.afir.info, la secțiunea Dezbatere 
Publică, Ghidul solicitantului în variantă 
consultativă pentru 4 submăsuri de finanțare din 
cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 
2014 – 2020 (PNDR 2020) prin care se acordă 
fonduri nerambursabile pentru implementarera 
proiectelor de investiții în agricultură. 
  Toți cei interesați să pregătească proiecte 
de investiții în vederea depunerii și să formuleze 
observații, pot consulta varianta consultativă a 
Ghidurilor solicitantului pentru următoarele 

submăsuri: 4.1 „Investiții în exploatații agricole”, 4.2  „Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ 
comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole”, 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor 
fermieri”, precum și 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”. 
 
            „După finalizarea consultării publice i analizarea tuturor propunerilor primite, vom publica 
versiunile finale în vederea deschiderii sesiunilor de primire a proiectelor. Condițiile generale de 

http://www.afir.info/
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depunere nu s-au schimbat față de sesiunile din anul precedent, însă sunt câteva clarificări în ceea ce 
prive te pragurile de calitate sau acordarea punctajului aferent fiecărui criteriu de selecție. Vom pune 
accent pe investițiile colective, astfel că prin sM 4.2 am introdus suplimentarea sprijinului nerambursabil 
cu 20% pentru proiectele propuse spre finanțare de către cooperative sau grupuri de producători” a 
precizat Adrian CHESNOIU, directorul general al AFIR. 
 
             Printre modificările introduse în Ghidurile solicitantului, varianta consultativă, se numără şi 
faptul că solicitanţii din teritoriul ITI Delta Dunării vor putea depune proiectele în cadrul sesiunilor 
deschise la nivel naţional, cu respectarea Strategiei ITI.  De asemenea, solicitanţii submăsurilor 6.1 şi 6.3 
pot beneficia de elaborarea documentației şi consilierea pe perioada de derulare a proiectului, în mod 
gratuit prin Măsura 2 a PNDR, cu condiția ca să prevadă acest lucru în planul de afaceri.  
 
           Perioada de consultare publică este de 10 zile calendaristice de la data publicării pe pagina de 
internet a variantei consultative a Ghidului solicitantului pentru toate cele 4 submăsuri.  
Toți cei interesați pot să transmită propuneri sau observații, până în data de 21 mai 2018, pe adresa de e-
mail, consultare@afir.info. 
Legătura directă pentru accesarea secțiunii Dezbatere Publică este: 
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice  
 

 
4. Noi prevederi pentru achizițiile derulate de beneficiarii publici ai PNDR 2020 

 Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat azi, 
09 mai 2018, pe pagina de internet www.afir.info o noua versiune a 
Manualului de proceduri pentru atribuirea contractelor de achiziție 
publică pentru proiectele finanțate prin PNDR.  

 Principalele modificări privesc posibilitatea beneficiarilor publici de 
a derula achiziția într-o singură procedură a serviciilor de întocmire a proiectului tehnic și a 
execuției lucrărilor, ceea ce va reduce substanțial durata întregului proces de achiziție. 

 O altă prevedere cu impact real în derularea mai rapidă a procedurilor de achiziție o reprezintă 
posibilitatea solicitanților notificați în urma rapoartelor de selecție de a opta pentru demararea 
procedurilor de achiziții  înaintea încheierii contractului de finanțare cu AFIR. Acest lucru se va 
face sub rezerva unei clauze suspensive care să condiționeze încheierea și executarea contractului de 
achiziție publică de semnarea contractului de finanțare cu Agenția. 

 „Solicitările beneficiarilor PNDR ne-au determinat să încercăm în colaborare cu pre edintele 
ANAP, domnul Bogdan PU CA , să găsim soluții pentru a accelera i simplifica procesul de achiziții 
publice. Am beneficiat inclusiv de sprijinul ministrului agriculturii, domnul Petre DAEA i al domnului 
secretar de stat Alexandru POTOR, precum i al Guvernului României i acum suntem în măsură să 
propunem aceste noi proceduri mai flexibile, pragmatice i mai rapide. Voi continua să tratez cu maximă 
importanță orice sugestie i propunere, pentru că sunt convins că scopurile AFIR i ale beneficiarilor nu 
sunt antagonice, ci dimpotrivă, convergente, pentru dezvoltarea satului românesc.” a declarat Adrian 
CHESNOIU, directorul general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.  

Începând cu data publicării pe pagina de internet a AFIR, Manualul de proceduri pentru 
atribuirea contractelor de achiziție publică este în mod oficial în vigoare și poate fi utilizat de către 
beneficiari. 

 

mailto:consultare@afir.info
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
http://www.afir.info/
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5. AFIR lansează un portal unic cu informații privind fondurile europene  

pentru agricultură și dezvoltare rurală 
 

Începând cu data de 9 mai 2018, Agenția pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale lansează portalul 

unic Fonduri europene pentru dezvoltare rurală, o platformă online dedicată furnizării printr-un 
singur punct de acces a informațiilor utile privind modalitățile de obținere a  fondurile europene pentru 
agricultură și dezvoltare rurală. Portalul poate fi accesat prin adresa www.finantare-rurala.ro .  
 
 „De astăzi punem la dispoziția solicitanților un instrument online util care cuprinde 
informații din sfera tuturor fondurilor europene acordate pentru agricultură i dezvoltare rurală, fonduri 
gestionate de către Ministerul Agriculturii i Dezvoltării Rurale prin intermediul AFIR i APIA. Mă 
bucur că de Ziua Europei lansăm acest portal adresat tuturor românilor interesați de obținerea 
finanțărilor europene i îmi doresc ca acest nou canal de comunicare să fie unul dinamic, adaptat la 
nevoia de informare a solicitanților i a beneficiarilor, astfel încât să putem furniza printr-un singur 
punct de acces online, în cel mai scurt timp posibil, informații oficiale de interes pentru fermieri, 
procesatori, antreprenori i autorități publice” a precizat directorul general al AFIR, Adrian 
CHESNOIU. 
 

Noua platformă online cuprinde informații referitoare la sursele de finanțare disponibile 
pentru proiectele de investiții în agricultură și în dezvoltarea mediului rural, precum și pentru plățile 
directe pe suprafață, pentru plățile compensatorii de mediu și climă, pentru împădurire și pentru plăţile 
privind bunăstarea animalelor.   

Astfel, prin intermediul acestui instrument de informare, accesul publicului la informațiile de 
interes general necesare accesării și implementării fondurilor europene pentru agricultură și dezvoltare 
rurală se realizează simplu și rapid, toate informațiile utile fiind centralizate într-un singur site.  
 

6. Accesarea fondurilor europene acordate prin PNDR 2020 pentru investiții 
agricole 

 
 Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 
(AFIR) anunță că pentru accesarea fondurilor nerambursabile 
prin intermediul submăsurilor agricole din cadrul 
Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 
(PNDR 2020), solicitanții de finanțări europene vor respecta 
criteriile generale de eligibilitate aplicabile în sesiunile 
anterioare.  

 Astfel, fermierii care au în vedere depunerea unei 
cereri de finanțare pentru a dezvolta o investiție în sectorul 

agricol, vor folosi la calculul dimensiunii economice a exploatației agricole Coeficienții de producție 
standard 2013, conform Reţelei de Informaţii Contabile Agricole (RICA ). Subliniem faptul că nu se va 
folosi pentru calcularea dimensiunii exploatațiilor versiunea din 2010 a listei coeficienților de 
producție standard. De asemenea, solicitanții vor avea în vedere aceleași specii prioritare valabile în 

http://www.finantare-rurala.ro/
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sesiunile 2017, ele fiind prevăzute în fișele măsurilor din cadrul Programului Național de Dezvoltare 
Rurală. 

  „În această perioadă se depun la APIA cererile de plată i sunt fermieri interesați să tie 
cum să declare exploatațiile agricole în vederea accesării fondurilor europene pentru investiții agricole 
care urmează a fi disponibile în acest an. Astfel, condițiile generale de depunere nu se vor schimba față 
de sesiunea din anul precedent, însă vor fi câteva modificări în ceea ce prive te alocarea, pragurile de 
calitate i acordarea punctajului aferent fiecărui criteriu de selecție. Toate aceste elemente le vom stabili 
împreună cu Autoritatea de Management pentru PNDR în urma consultării Comitetului de Monitorizare 
i le vom comunica în cel mai scurt timp. A adar, încurajăm fermierii eligibili pentru finanțare prin 

PNDR să facă toate eforturile pentru a depune în timp util cererea unică de plată la APIA, respectiv până 
pe 15 mai.” a precizat Directorul general al AFIR, Adrian CHESNOIU. 

 Lista coeficienților de Producție Standard 2013 poate fi consultată pe pagina de internet 
www.madr.ro, secțiunea Agricultură – Reţeaua de Informaţii Contabile Agricole (RICA) - Coeficienți 
pentru calcul Unitatii de Dimensiune Economică și a tipologiei exploatației agricole. De asemenea, 
menționăm că Lista coeficienților de Producție Standard 2013 va fi disponibilă în cadrul cererii de 
finanțare pentru fiecare submăsură în parte, la momentul publicării acesteia pe pagina de internet a 
Agenției (www.afir.info ) în secțiunea Consultare Publică și, ulterior, în pagina fiecărei submăsuri 
deschise pentru finanțare. 

7. Fondurile alocate pentru sesiunea actuală de primire a proiectelor pentru 
investiții în sectorul pomicol au fost epuizate 

  
 Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 
(AFIR) anunță că fondurile disponibile prin submăsura (sM) 
4.1a „Investiții în exploatații pomicole” din sesiunea actuală, 
au fost epuizate, fiind atinsă limita de 200% din alocare.  

 Pentru sM 4.1a,  AFIR a primit on-line în 
sesiunea din acest an 291 de solicitări de finanțare în 
valoare totală nerambursabilă de 170,4 milioane de euro. 
Alocarea financiară, disponibilă pentru sesiunea anuală de 
depunere a cererilor de finanțare a investițiilor la nivel 

național a fost de 85 milioane de euro.  

   „Numărul mare de proiecte, cât i faptul că plafonul financiar pentru depunerea cererilor de 
finanțare a fost epuizat arată clar un interes major pe care investițiile în sectorul pomicol îl au în ultima 
perioadă. Dacă la primele sesiuni am constatat o anumită reținere din partea solicitanților, iată că în 
acest moment lucrurile se îndreaptă în direcția bună. Este i o consecință a faptului că am reu it să 
simplificăm multe aspecte pe care beneficiarii ni le-au semnalat i să fim mai aproape de ei în acest 
proces, deloc u or, al depunerii de proiecte în sectorul pomicol.” a precizat Directorul general al AFIR, 
Adrian CHESNOIU. 

http://www.madr.ro/
http://www.afir.info/
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 Menționăm ca depunerea proiectelor în cadrul acestei sesiunii s-a oprit înainte de termenul 
limită prevăzut în anunțul de lansare pentru că valoarea publică totală a proiectelor depuse cu un punctaj 
estimat mai mare sau egal cu pragul de calitate a depășit 200% din alocare (excluzând valoarea publică 
totală a proiectelor retrase).  

 Sesiunea de depunere a proiectelor pentru investiții în exploatații pomicole prin sM 4.1a a 
fost lansată în data de 27 decembrie 2017. Termenul limită de depunere a cererilor de finanțare a fost de 
30 iunie 2018. 

8. Clarificări privind decontarea TVA pentru proiectele de investiții  
în infrastructura de irigații finanțate prin PNDR 2020  

 
 Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor 
Rurale prezintă o serie de clarificări privind depunerea 
proiectelor de investiții în infrastructura de irigații de 
către Organizaţiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii 
(OUAI) prin submăsura (sM) 4.3 Investiții pentru 
dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea 
infrastructurii agricole şi silvice din cadrul 
Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 
2020 (PNDR 2020).  

 
 „Rolul principal al Agenției este de a facilita accesul solicitanților la fonduri europene, 
contribuind prin intermediul proiectelor finanțate la dezvoltarea pe termen lung a mediului rural, 
obiectivul comun al Agenției i al beneficiarilor PNDR 2020.  
 În acest sens, venim acum cu o serie de clarificări privind declararea i decontarea TVA 
pentru OUAI-urile care doresc să obțină finanțare prin submăsura 4.3 i care ne-au semnalat anumite 
neclarități în înțelegerea prevederilor legale care reglementează aspectele de ordin tehnic.” a menționat 
Adrian CHESNOIU, Directorul general al Agenției pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale. 
 
 Beneficiarii componentei infrastructură de irigații din cadrul sM 4.3, respectiv Organizaţiile 
sau Federațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii, sunt persoane juridice de utilitate publică fără scop 
patrimonial, ce se constituie şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 138/ 2004 a 
îmbunătățirilor funciare, republicată.  
 
 „Beneficiarii pot să fie înregistrați în scopuri de TVA, însă aceasta este opțiunea acelei 
organizații, conform legislației fiscale din România. Trebuie ținut cont de faptul că înregistrarea în scop 
de TVA nu este o condiție obligatorie pentru OUAI-urile care intenționează să depună proiecte prin 
submăsura 4.3 – infrastructura de irigații.” a precizat Adrian CHESNOIU. 
 

Conform fișei sM 4.3 din PNDR 2020, printre cheltuielile neeligibile, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului 1303/ 2013, se numără și taxa pe valoare adăugată, cu excepţia cazului în 
care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor 
specifice pentru instrumente financiare.  
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În cazul în care OUAI-ul solicită ANAF decontarea TVA (fiind plătitor de TVA), valoarea 
TVA aferentă cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA este cheltuială neeligibilă din FEADR și, de 
asemenea, nu se încadrează în mecanismul de plată prevăzut de OUG nr. 49/ 2015. 

 
Dacă solicitantul este neplătitor de TVA, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile 

purtătoare de TVA poate fi trecută în coloana cheltuielilor eligibile din bugetul indicativ al cererii 
de finanțare, proporțional cu intensitatea sprijinului financiar nerambursabil și în limita sprijinului public 
nerambursabil maxim admis conform ghidului solicitantului. 
 

În situația în care beneficiarii se încadrează în prevederile art. 43 alin. 1 din OUG nr. 49/2015 
cu modificările și completările ulterioare, pot beneficia de rambursarea TVA din bugetul statului, 
proporțional cu intensitatea sprijinului financiar nerambursabil prevăzut în Contractul de finanțare. În 
acest caz, este necesară încheierea unui act adițional la Contractul de finanțare pentru angajarea sumelor 
reprezentând valoarea maximă a TVA ce poate fi rambursată de AFIR din bugetul statului.  
 

Menționăm că OUAI-urile constituite conform legii, care au încheiat contracte de finanțare cu 
AFIR, se încadrează în prevederile art. 43 alin.(1) litera h) din OUG nr.49/ 2015 și pot beneficia de 
rambursarea TVA din bugetul statului. Potrivit art. 43 alin.(3), în conformitate cu prevederile Legii nr. 
571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, dacă această categorie de 
beneficiari își exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile 
efectuate în cadrul proiectelor finanțate prin PNDR, au obligația să restituie la bugetul de stat sumele 
reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită beneficiarilor potrivit 
ordonanței de urgență amintite, în condițiile stabilite prin normele metodologice. 
 

9. Clarificări privind lucrările de construcții realizate în regie proprie  
prin proiectele pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale 

 
  Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale aduce 
clarificări privind implementarea proiectelor de investiții pentru 
înființarea de activități neagricole în zonele rurale, finanțate prin 
submăsura 6.2 a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 
2020 (PNDR 2020). 
 

 Precizăm că, în cazul proiectelor care prevăd lucrări de construcții, beneficiarii pot 
realiza aceste lucrări și în regie proprie cu respectarea legislației în vigoare din domeniul 
construcțiilor.  
 De asemenea, în conformitate cu prevederile Anexei III la Contractul de finanțare 
(instrucțiuni de plată), pentru proiectele finanțate prin submăsura 6.2, care conțin lucrări de construcții 
executate în regie proprie, trebuie prezentate următoarele documente specifice: autorizația de construire, 
ordinul de începere al lucrărilor și procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 
 Menționăm că atât etapele parcurse în executarea lucrărilor de construcții, cât și toate 
documentele prezentate trebuie să respecte prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții, precum și cele ale Legii 10/1995 privind calitatea în construcții – republicată, 
cu modificările și completările ulterioare. 
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10.  Întâlnire de lucru pe tema  fondurilor europene pentru agricultură  
și dezvoltare rurală între Agențiile din România și Slovacia 

 
 
 Directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, domnul Adrian 
CHESNOIU, a primit marți, 15 mai 2018, vizita unei delegații din partea Agenției de Plăți din Slovacia, 
delegație condusă de directorul general al Agenției, domnul Juraj KOŽUCH. 
 În cadrul întâlnirii de lucru au fost prezentate un scurt istoric și structura Agenției, stadiul 
implementării Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020), fluxurile 
procedurale pentru măsurile de investiții gestionate, precum și principalele obiective, alocări, cheltuieli 
eligibile, beneficiari ai măsurilor cuprinse în PNDR 2020. De asemenea, un subiect important pe ordinea 
de zi a întâlnirii, pe marginea căruia s-au purtat discuții ample, l-a constituit prezentarea instrumentelor 
financiare din PNDR 2020.  
 
 „Sunt încântat să vă primesc azi în Agenția noastră pentru acest schimb de experiență i vă 
transmit din partea ministrului agriculturii, domnul Petre DAEA i a secretarului de stat, Alexandru 
POTOR, toate gândurile noastre bune, precum i tot sprijinul pentru acest demers. Colegii mei din 
Agenție i din cadrul Autorității de Management pentru PNDR vă pot pune la dispoziție informațiile de 
care aveți nevoie privind instrumentele financiare i vă asigur de tot sprijinul Agenției în acest sens. Sunt 
convins de faptul că i noi vom avea de învățat multe lucruri de la dumneavoastră i cred că întâlnirea 
aceasta a cooperării i a schimbului de experiență dintre Agenții va conduce la progres de ambele 
părți.” a precizat directorul general al AFIR, domnul Adrian CHESNOIU. 
 
 Totodată, reprezentanții AFIR au abordat în timpul întâlnirii de lucru și alte subiecte de 
interes pentru colegii din cadrul Agenției de Plăți din Slovacia, cum sunt bazele de date cu prețuri de 
referință implementate la nivelul AFIR, dar și managementul riscurilor și al neregulilor ce pot apărea în 
implementarea proiectelor de investiții finanțate cu fonduri europene pentru agricultură și dezvoltare 
rurală.  
 „Apreciem deschiderea dumneavoastră pentru care vă mulțumim. Considerăm extrem de 
utilă această întâlnire i contăm pe experiența voastră pentru a ne ajuta să implementăm cu succes 
instrumentele financiare în țara noastră.” a menționat directorul general al Agenței de Plăți din Slovacia, 
domnul Juraj KOŽUCH. 
  
 În partea a doua a întâlnirii au fost prezentate măsuri privind prevenirea fraudelor conform 
legislației comunitare, tipuri de nereguli întâlnite în cadrul Politicii Agricole Comune, precum și exemple 
concrete de nereguli întâlnite de experții români în implementarea proiectelor finanțate de AFIR, prin 
intermediul PNDR 2020. 
 
Surse de informare 
http://www.apdrp.ro/ 
http://www.finantare-rurala.ro/ 
http://www.madr.ro 

http://www.apdrp.ro/
http://www.finantare-rurala.ro/
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11.  INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2018 pe 
terenurile agricole 

 
 Începând cu anul 2007, România a beneficiat de sprijin în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) 
a UE pentru dezvoltarea rurală, cu scopul creşterii competitivităţii sectorului agro-alimentar şi forestier, 
diversificarea activităţilor în spaţiul rural şi scăderea dependenţei populaţiei de activităţile agricole, 
precum şi pentru îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural. 
 Astfel, în România a fost implementată începând cu anul 2007 Măsura 211 – zona montană 
defavorizată, iar incepând cu anul 2008 au fost implementate Măsura 212 – zone defavorizate (altele 
decât zona montană şi Măsura 214 – agro-mediu. Prin aceste măsuri s-a asigurat atât compensarea 
utilizatorilor de terenuri agricole situate în zone unde activităţile agricole sunt afectate de condiţii naturale 
nefavorabile, dar şi compensarea pierderilor de venituri şi a cheltuielilor suplimentare înregistrate de 
fermierii care adoptă în mod voluntar practici agricole extensive, cu impact redus asupra mediului, în 
scopul menţinerii valorii de mediu ridicate a terenurilor agricole (protecţia biodiversităţii, protecţia apei, 
protecţia solului, reducerea emisiilor poluante şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice). Aceste 
măsuri au atras interesul fermierilor români, în perioada 2008-2015 fiind efectuate plăţi în volum de cca. 
3,47 mld. euro în cadrul angajamentelor încheiate în cadrul celor 3 măsuri, ceea ce reprezintă cca. 42% 
din întreaga alocare a PNDR 2007-2013 şi 98% din alocarea măsurilor Axei 2 care au fost adresate 
sectorului vegetal. 
 Astfel, din datele extrase din bazele de date administrate de Agenţia de Plăţi, ținând cont de 
precizările metodologice aduse de Cadrul Comun de Monitorizare şi Evaluare (CMEF) conform cărora 
angajamentele aplicate pe aceeaşi suprafaţă agricolă pot contriui la unul sau mai multe obiective stabilite 
pentru PNDR 2007-2013, rezultă că pe perioada anterioară de programare, plăţile acordate în cadrul 
măsurilor Axei 2 adresate terenurilor agricole au contribuit la: 

 menținerea biodiversităţii – 6,073 mil. ha, 
 calitatea solului – 864 mii ha, 
 calitatea apei – 2,186 mil. ha 
 evitarea izolării şi abandonării terenurilor – 6,014 mil. ha, 
 diminuarea schimbărilor climatice – 1,431 mil. ha 

 Pentru perioada de programare 2014-2020, a fost pus un accent deosebit pe promovarea utilizării 
eficiente a resurselor, precum şi pe creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în agricultură și 
zonele rurale, în concordanță cu obiectivele stabilite prin Strategia Europa 2020. Unul din instrumentele 
puse la dispoziţia Statelor Membre pentru atingerea acestor obiective este pachetul de măsuri de mediu 
şi climă ale PNDR 2014-2020, adresate practicilor de agro-mediu şi climă (Măsura 10), agriculturii 
ecologice (Măsura 11) şi zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale (Măsura 13), aceastea 
fiind implementate în România începând cu anul 2015. Alocările acestor măsuri sunt unele consistente, 
fermierii putând accesa angajamentele în cadrul cărora sunt diponibile sume de cca. 2,629 mld. euro 
(Măsura 10 – 1,072 mld. euro, Măsura 11 – 236 mil. euro, Măsura 13 – 1,321 mld. euro). 
 În contextul definitivării cadrului legislativ aplicabil măsurilor de mediu şi climă, precum şi în 
urma lansării campaniei de depunere a cererilor unice de plată pentru anul 2018, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale urmăreşte o intensificare a acţiunilor de informare a tuturor utilizatorilor de 
terenuri agricole situate în zonele eligibile pentru măsurile de mediu şi climă ale PNDR, cu privire la 
posibilitatea deschiderii unor angajamente, la condiţiile de eligibilitate şi la cerinţele specifice aplicabile 
în cadrul acestor angajamente, la standardele aplicabile (eco-condiţionalitate – GAEC şi SMR, cerinţe 
minime privind utilizarea îngrăşămintelor şi substanţelor de protecţie a plantelor, activitatea minimă şi 
încadrarea în categoria fermierilor activi), dar şi la nivelul plăţilor acordate în cadrul fiecărui tip de 
angajament. 
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 Informaţiile relevante privind condiţiile aplicabile măsurilor de mediu şi climă în anul 2018 se pot 
consulta la toate Centrele Locale şi Centrele Judeţene APIA, Oficiile Judeţene şi Centrele Regionale ale 
AFIR, la Compartimentele de Dezvoltare Rurală Judeţene şi la sediul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. Aceste informaţii sunt disponibile şi în mediul online: 

 pe paginile web ale MADR (www.madr.ro, www.pndr.ro, www.rndr.ro), 
 pe site-ul AFIR (www.afir.info), 
 pe site-ul APIA (www.apia.org.ro). 
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