
ANUNT 
 

 

Ce este AFIR? 
 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) este instituția care a instrumentat și implementat 

mai multe programe de finanțare nerambursabilă,  acordate de către Uniunea Europeană României. 

 AFIR își desfășoară activitatea în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 41 din 18 iunie 2014, 

Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP), aprobată prin Legea 43 din 17 martie 2015. 

 

Cum pot solicita fonduri europene nerambursabile?! 

 

Primul pas pentru obţinerea fondurilor nerambursabile este identificarea cu exactitate a domeniului de 

investiţii pe care doriți să-l accesați și pentru care doriți să întocmiți un proiect. Apoi, trebuie să vă adresaţi telefonic, 

în scris sau direct la unul dintre sediile AFIR din țară, sau pur şi simplu intraţi pe pagina de internet www.afir.info, 

pentru a identifica linia de finanţare ce serveşte pe deplin planul dumneavoastră de afaceri. 

 

Cine mă ajută să-mi fac proiectul? 

 

Atât proiectul dumneavoastră, cât și Dosarul cererii de plată poate fi întocmit fie în regie proprie (de către 

dumneavoastră) sau de către o firmă de consultanță.  

 

Ce drepturi și obligații am? 

 

• Înainte de semnarea Contractului de Finanţare trebuie să citiţi foarte atent conţinutul acestuia şi anexele sale, pentru 

a lua la cunoştinţă toate clauzele contractuale. În cazul nerespectării acestora, se poate opri finanţarea proiectului 

sau se poate solicita returnarea fondurilor deja virate în contul dvs. de către AFIR. 

•   

▪ DREPTURILE beneficiarilor PNDR: 

▪  - beneficiarul deţine drepturi depline asupra proprietăţii industriale şi intelectuale rezultate din 

implementarea proiectului; 

▪  - beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finanţare în perioada de execuţie a acestuia, 

stabilită prin contract; 

▪  - are dreptul de a solicita un avans în vederea demarării investiţiei pe care trebuie să-l justifice la finalizarea 

investiţie; 

▪  - beneficiarul poate gaja sau ipoteca investiţia în favoarea unor instituţii bancare pentru obţinerea creditelor 

bancare; 

▪  - beneficiarul are dreptul să conteste rezultatele evaluării sau analizării proiectelor, în termen de maximum 

5 zile lucrătoare de la publicarea acestora pe pagina de internet a AFIR; 

▪  - poate demara procedurile de achiziţii până la semnarea Contractului de Finanţare, dacă beneficiarul are 

depuse toate documentele obligatorii de la Cererea de Finanţare. 

  

o OBLIGAȚIILE beneficiarilor PNDR: 

o  - beneficiarul se obligă să execute Proiectul în conformitate cu descrierea acestuia cuprinsă în Cererea de 

finanţare astfel cum a fost aprobată împreună cu toate documentele anexate şi în urma verificărilor, 

modificărilor şi completărilor efectuate pe parcursul tuturor procedurilor de implementare; 

o  - beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa Autorităţii Contractante pentru implementarea proiectului. 

Subcontractarea totală sau parţială a proiectului este strict interzisă; 

o  - beneficiarul trebuie să implementeze Proiectul cu maximum de profesionalism, eficienţă şi vigilenţă în 

conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat şi în concordanţă cu acest contract; 

o  - beneficiarul se obligă să respecte criteriile de eligibilitate şi de selecţie înscrise în Cererea de finanţare, 

aprobată ca urmare a procesului de evaluare și selecție, pe întreaga durata de valabilitate a contractului de 

finanțare; 



o  - beneficiarul îşi va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul 

implementării proiectului. Autoritatea Contractantă va fi degrevată de orice responsabilitate pentru 

prejudiciile cauzate terţilor din culpa Beneficiarului; 

o  - sprijinul acordat va fi recuperat dacă obiectivele finanţate nu sunt utilizate/ folosite conform scopului 

destinat din obiectivul Cererii de finanţare, dacă se modifică substanţial proiectul sau în cazul în care acestea 

îşi modifică destinaţia în perioada de valabilitate a prezentului contract de finanţare. 

 

 

Când voi primi fondurile? 

 

Cât durează până primesc finanțarea pentru investiția mea? 

 

Conform Ghidului Solicitantului, termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de maxim 90 

de zile calendaristice de la data înregistrării Cererii de plată conforme. 

AFIR efectuează plăţi către beneficiari, în conturile acestora, deschise la o instituție bancară sau la Trezoreria 

Statului. 

In cazul în care, în perioada de monitorizare (de 3 ani de la data ultimei plăți efectuate de către Autoritatea 

Contractantă) se constată nereguli, sumele acordate vor fi recuperate integral, potrivit Ghidului Solicitantului 

 

Cum sunt selectate proiectele? 

 

În ce bază este selectat pentru finanțare un proiect? 

 

 

• Proiectele depuse online pe site-ul AFIR vor fi selectate în baza „Regulamentului de organizare şi funcţionare 

(ROF) a procesului de selecţie şi de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul 

Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014–2020„ aprobat prin Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării 

rurale. 

• Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării disponibile 

pentru selecţia lunară ce reprezintă diferenţa dintre alocarea sesiunii şi valoarea publică totală a proiectelor selectate 

prin rapoartele de selecţie/ contestaţii lunare anterioare, valoarea publică totală a contestaţiilor depuse aferente 

rapoartelor de selecţie lunare publicate, după caz. 

• În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, 

exprimată în euro, în ordine crescătoare. 

 

Cum pot solicita fonduri europene nerambursabile? 

 

Cum solicit fonduri europene? 

 

Primul pas pentru obţinerea fondurilor nerambursabile este identificarea cu exactitate a domeniului de 

investiţii pe care doriți să-l accesați și pentru care doriți să întocmiți un proiect. Apoi, trebuie să vă adresaţi telefonic, 

în scris sau direct la unul dintre sediile AFIR din țară, sau pur şi simplu intraţi pe pagina de internet www.afir.info, 

pentru a identifica linia de finanţare ce serveşte pe deplin planul dumneavoastră de afaceri. 

Urmează schițarea pe hârtie a ideii dumneavoastră de investiţie, apoi elaborarea unui proiect care va conține 

obligatoriu o cerere de finanţare. Acest document (Cererea de finanțare) este specific fiecărei submăsuri în parte 

prin care AFIR acordă finanțare nerambursabilă. Totodată, proiectul pe care îl elaborați trebuie să conțină pe lângă 

Cererea de finanțare și toate celelalte documentele (anexe la Ghidul solicitantului) necesare implementării 

proiectului respectiv, documente care pot fi descărcate gratuit de pe pagina de internet a AFIR. 

Atunci când completaţi Cererea de finanţare şi documentaţia specifică proiectului va trebui să respectaţi întocmai 

condiţiile de eligibilitate specificate în Ghidul Solicitantului aferent submăsurii accesate. Cererea de Finanţare 

trebuie completată conform modelului standard disponibil în format electronic pe pagina web a AFIR. 

Odată finalizată întocmirea Dosarului Cererii de Finanțare (proiectul), se va depune on-line pe pagina de internet a 

AFIR. Pentru a depune Cereri de Finanțare on-line, solicitanții de fonduri europene nerambursabile care nu au cont 

pe site-ul www.afir.info, vor trebui să își creeze cont de utilizator în cadrul acestui portal 



 

Etapele acordării finanțării 

 

Care sunt etapele pe care trebuie să le parcurgă un fermier, de la solicitarea finanțării și până la 

finalizarea investiției? 

 

•  - după încărcarea cu succes a proiectului (Cererea de finanțare și anexele tehnice și administrative) pe site-ul AFIR, 

urmează etapa de confirmare a eligibilităţii proiectului, documentele fiind verificate de către: 

o Oficiile Judeţene ale AFIR– pentru proiectele beneficiarilor privaţi care nu au prevăzute lucrări de 

construcţii şi/ sau montaj; 

o Centrele Regionale ale AFIR– pentru proiectele beneficiarilor privaţi care au incluse şi lucrări de 

construcţii şi/ sau montaj şi pentru proiectele depuse de beneficiarii publici; 

•  - un alt pas, este verificarea pe teren a Cererilor de finanţare de către experţii AFIR. În această etapă experţii 

evaluatori verifică dacă datele prezente în anexele tehnice şi administrative corespund cu situaţia de pe teren. Scopul 

acestor verificări este acela de a evita inadvertenţele ce ar putea influenţa selecţia pentru finanţare a proiectelor 

depuse. Durata verificării eligibilităţii şi selecţia proiectelor este direct influenţată de  factori precum, numărul 

proiectelor depuse în cadrul unei sesiuni, complexitatea proiectelor şi valoarea totală eligibilă a acestora. De 

asemenea, expertul evaluator poate solicita, în scris, cereri de clarificări cu privire la anumite aspecte din Planul de 

afaceri/ Studiul de fezabilitate. Dumneavoastră (solicitantul de fonduri) sunteți obligat să răspundeți la acestea în 

termenul propus de expert (în general 5 zile de la emiterea clarificării). 

•  - dacă îndeplinește toate condițiile și criteriile de eligibilitate și selecție, proiectul este selectat pentru finanțare de 

către Comitetul de Selecție, în limita fondurilor disponibile pentru sesiunea de primire de proiecte în care a fost 

depus proiectul. Proiectele declarate eligibile sunt clasificate în funcţie de punctajul obţinut şi de valoarea 

proiectului. În funcţie de fondurile disponibile pentru sesiunea în care au fost depuse proiectele respective, se va 

face selecţia acestora prin întocmirea Raportului de selecţie. După publicarea acestui Raport, AFIR vă va notifica în 

vederea confirmării statutului de viitor beneficiar al FEADR. 

•  - următorul pas, după primirea notificării, este să vă prezentaţi la sediul Centrului Regional de care aparţineţi, 

pentru semnarea Contractului de finanţare. În acest moment se prezintă restul de acte menționate la Capitolul 4.1 

din Ghidul solicitantului, necesare la semnare, în cazul în care acestea nu au fost depuse inițial. După semnarea 

Contractului de finanțare, se va putea demara realizarea propriu-zisă a investiției. 

•  - urmează, dacă este cazul, să depuneți Cererea de plată pentru avans. Ulterior aprobării acestei cereri, veți încasa 

în contul bancar contravaloarea avansului solicitat. 

•  - ulterior puteți începe efectiv implementarea proiectului, pas cu pas, în conformitate cu Planul de afaceri/ Studiul 

de fezabilitate aprobat, Anexă la Contractul de finanțare. 

•  - în urma realizării unor obiective stabilite și menționate în documentele mai sus menționate puteți depune la AFIR 

Cererile de plată (maximum 5) pentru rambursarea sumelor cheltuite. 

•  - în urma decontării ultimei Cereri de plată și a îndeplinirii tuturor Obiectivelor din Planul de afaceri/ Studiul de 

fezabilitate, proiectul se consideră implementat și intră astfel în perioada de monitorizare de 3 sau de 5 ani, în 

funcție de submăsura accesată. 

 

Cine mă ajută să-mi fac proiectul? 

 

Cine îmi poate întocmi proiectul și Dosarul Cererii de plată? 

 

Atât proiectul dumneavoastră, cât și Dosarul cererii de plată poate fi întocmit fie în regie proprie (de către 

dumneavoastră) sau de către o firmă de consultanță. Aceasta este o decize pe care va trebui să o luați în funcție de 

pregătirea pe care o aveți și de cunoștințele de specialitate care dispuneți. Alegerea unei firme de consultanță vă 

aparține în totalitate și nu reprezintă un criteriu de eligibilitate sau de selecție a proiectului depus. Precizăm că nicio 

firmă de consultanță nu este acreditată de către AFIR pentru a elabora proiecte. 

Pentru a veni în sprijinul solicitanților de fonuri europene nerambursabile oferite prin PNDR, pe pagina oficială de 

internet a Agentiei la sectiunea,,Rapoarte si Liste” este publicată o listă cu firme de consultanță. Această Listă nu 

este exhaustivă și nu include toate instituțiile de consultanță sau proiectare care au competente în intocmirea 

proiectelor pentru accesarea fondurilor europene. Lista firmelor de consultanță este orientativă, fiind publicată pe 

pagina web a  AFIR pentru a facilita identificarea, alegerea si contactarea firmelor de consultanță de către 

potențialii  beneficiari ai  PNDR. Astfel, orice societate, instituție  sau persoană poate întocmi proiecte pentru 

accesarea fondurilor, chiar dacă nu este menționată în această Listă a firmelor de consultanță. AFIR nu a efectuat 

about:blank
about:blank


nicio selectie  sau ierarhizare a acestor firme pentru includerea firmelor în Lista firmelor de consultanță. De 

aemenea AFIR nu își asumă responsabilitatea pentru corectitudinea datelor furnizate de catre firmele de 

consultanță. 

 

Ce drepturi și obligații am?!  

 

Care sunt drepturile și obligațiile solicitanților și beneficiarilor? 

 

• Înainte de semnarea Contractului de Finanţare trebuie să citiţi foarte atent conţinutul acestuia şi anexele sale, pentru 

a lua la cunoştinţă toate clauzele contractuale. În cazul nerespectării acestora, se poate opri finanţarea proiectului 

sau se poate solicita returnarea fondurilor deja virate în contul dvs. de către AFIR. 

  

o DREPTURILE beneficiarilor PNDR: 

▪  - beneficiarul deţine drepturi depline asupra proprietăţii industriale şi intelectuale rezultate din 

implementarea proiectului; 

▪  - beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finanţare în perioada de execuţie a acestuia, 

stabilită prin contract; 

▪  - are dreptul de a solicita un avans în vederea demarării investiţiei pe care trebuie să-l justifice la finalizarea 

investiţie; 

▪  - beneficiarul poate gaja sau ipoteca investiţia în favoarea unor instituţii bancare pentru obţinerea creditelor 

bancare; 

▪  - beneficiarul are dreptul să conteste rezultatele evaluării sau analizării proiectelor, în termen de maximum 

5 zile lucrătoare de la publicarea acestora pe pagina de internet a AFIR; 

▪  - poate demara procedurile de achiziţii până la semnarea Contractului de Finanţare, dacă beneficiarul are 

depuse toate documentele obligatorii de la Cererea de Finanţare. 

  

o OBLIGAȚIILE beneficiarilor PNDR: 

o  - beneficiarul se obligă să execute Proiectul în conformitate cu descrierea acestuia cuprinsă în Cererea de 

finanţare astfel cum a fost aprobată împreună cu toate documentele anexate şi în urma verificărilor, 

modificărilor şi completărilor efectuate pe parcursul tuturor procedurilor de implementare; 

o  - beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa Autorităţii Contractante pentru implementarea proiectului. 

Subcontractarea totală sau parţială a proiectului este strict interzisă; 

o  - beneficiarul trebuie să implementeze Proiectul cu maximum de profesionalism, eficienţă şi vigilenţă în 

conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat şi în concordanţă cu acest contract; 

o  - beneficiarul se obligă să respecte criteriile de eligibilitate şi de selecţie înscrise în Cererea de finanţare, 

aprobată ca urmare a procesului de evaluare și selecție, pe întreaga durata de valabilitate a contractului de 

finanțare; 

o  - beneficiarul îşi va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul 

implementării proiectului. Autoritatea Contractantă va fi degrevată de orice responsabilitate pentru 

prejudiciile cauzate terţilor din culpa Beneficiarului; 

o  - sprijinul acordat va fi recuperat dacă obiectivele finanţate nu sunt utilizate/ folosite conform scopului 

destinat din obiectivul Cererii de finanţare, dacă se modifică substanţial proiectul sau în cazul în care acestea 

îşi modifică destinaţia în perioada de valabilitate a prezentului contract de finanţare. 

 

Când voi primi fondurile? 

 

Cât durează până primesc finanțarea pentru investiția mea? 

 

Conform Ghidului Solicitantului, termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de maxim 90 

de zile calendaristice de la data înregistrării Cererii de plată conforme. 

AFIR efectuează plăţi către beneficiari, în conturile acestora, deschise la o instituție bancară sau la Trezoreria 

Statului. 

In cazul în care, în perioada de monitorizare (de 3 ani de la data ultimei plăți efectuate de către Autoritatea 

Contractantă) se constată nereguli, sumele acordate vor fi recuperate integral, potrivit Ghidului Solicitantului 

 

Cum sunt selectate proiectele!? 



 

În ce bază este selectat pentru finanțare un proiect? 

 

Proiectele depuse online pe site-ul AFIR vor fi selectate în baza „Regulamentului de organizare şi funcţionare 

(ROF) a procesului de selecţie şi de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul 

Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014–2020„ aprobat prin Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării 

rurale. 

• Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării disponibile 

pentru selecţia lunară ce reprezintă diferenţa dintre alocarea sesiunii şi valoarea publică totală a proiectelor selectate 

prin rapoartele de selecţie/ contestaţii lunare anterioare, valoarea publică totală a contestaţiilor depuse aferente 

rapoartelor de selecţie lunare publicate, după caz. 

• În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, 

exprimată în euro, în ordine crescătoare. 

 

 

Primaria Comunei …… vine in ajutorul catatenilor care doresc sa acceseze fondurile europene prin 

Programul AFIR, punandu-le la dispozitie consilierea de baza in ceea ce priveste documentele necesare pentru 

proiect si alte informatii necesare pentru stabilirea punctului de demarare a proiectelor! 

Prin programul AFIR puteti accesa 4 Submasuri , 2 agricole si 2 nonagricole dupa cum urmeaza: 

Submasurile Agricole: 

  1)  Submasura 4.1- Referitoare la `` INVESTITII  IN EXPLOATATII AGRICOLE `` 

  2)  Submasura 6.1 – Referitoare la `` SPRIJIN  PENTRU  INSTALAREA TINERILOR FERMIERI ``  

Submasurile Nonagricole: 

1) Submasura 6.2 – Referitoare la ``SPRIJIN PENTRU INFIINTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE 

IN ZONELE RURALE`` 

2) Submasura 6.4 – Referitoare la `` SPRIJIN PENTRU INVESTITII IN CREAREA SI DEZVOLTAREA 

DE ACTIVITATI NEAGRICOLE`` 

  

 


