
SUBMĂSURA 4.3A

Conținutul acestui material este elaborat de AFIR și nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Distribuit gratuit.

COMISIA EUROPEANĂ

Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale

Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea 
sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice 

- componenta infrastructura de acces agricol[

104.094.911 €
alocare pentru drumuri agricole

Informații detaliate și documentele necesare depunerii Cererii de finanțare găsiți pe 
www.afir.info - Investiții PNDR



Beneficiarii eligibili pentru această submăsură:
Unităţi administrativ teritoriale şi/ sau asociaţii ale acestora, constituite conform legislației 
naționale în vigoare.

Condiții minime de accesare:
• Investiția trebuie să se încadreze în tipurile de sprijin prevăzute prin submăsură;
• În cazul în care se estimează că lucrarea va avea un efect negativ asupra mediului, investiția va 
fi precedată de o evaluare a impactului preconizat. La depunerea Cererii de finanțare, se va 
depune dovada demarării procedurii de evaluare a impactului, conform Legii 292/ 2018; 
• Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametrii proiectați și întreţinerea 
investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la ultima tranșă de plată;
• În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta-Dunării, solicitantul va prezenta avizul 
de conformitate cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă pentru Delta Dunării 
(SIDD-DD);
• Solicitanții trebuie să facă dovada proprietății/ administrării terenului pe care se realizează 
investiția;
• Investiția trebuie să fie racordată la un drum existent.

Cheltuielile eligibile pentru sprijinul FEADR sunt limitate la cheltuieli pentru 
construcţia, extinderea și/ sau modernizarea drumurilor de acces agricole 
către ferme (căi de acces din afara exploataţiilor agricole).
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ATENȚIE:
NU va fi finanțată prin această submăsură construcția drumurilor agricole din pământ.
Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă 
condițiile menționate în Ghidul Solicitantului şi se decontează proporțional cu valoarea fiecărei 
tranşe de plată aferentă proiectului.
Excepție fac cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului Cererii de finanţare care se pot 
deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.
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ATENȚIE:
Drumurile sau terenurile agricole pe care se vor amplasa investiţiile noi trebuie să fie incluse în domeniul 
public al Unităţii Administrative pe teritoriul căreia se află, aşa cum sunt definite şi clasificate în 
conformitate cu legislaţia naţională în vigoare. 
Nu sunt eligibile investiţiile amplasate pe terenuri care fac obiectul 
reconstituirii dreptului de proprietate sau  unor litigii.

Ce se poate realiza: 
• Construcţia, extinderea și/ sau  modernizarea 

drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din 

afara exploataţiilor agricole).

• Consultanța și managementul proiectului, în anumite condiții.

Costurile generale reprezentând plata arhitecţilor, inginerilor şi consultanţilor, taxelor legale, a 
studiilor de fezabilitate/ documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii, a proiectului tehnic, 
achiziţionarea de licenţe şi patente, pentru pregătirea şi/ sau implementarea proiectului, direct 
legate de submăsură, se vor încadra în max. 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele 
care prevăd construcții – montaj.

Analiza costurilor pe km de drum aferent investiției se va face atât individual, pentru fiecare tip de 
drum/sistem rutier drum, cât și pe total investiție, în vederea verificării rezonabilității prețurilor din 
SF/DALI.

Beneficiarul poate opta o singură dată pentru obţinerea unui avans de max. 50% din valoarea eligibilă 
nerambursabilă la data depunerii Cererii de finanţare sau după semnarea contractului de finanțare, 
pe parcursul implementării proiectului. Avansul se recuperează la ultima tranşă de plată.
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Principii de selecție a proiectelor: 

• Principiul scopului multiplu al obiectivului 
   investițional (max. 35 pct): 
   - accesul la cât mai mulți agenți economici în domeniul agricol (max 10 pct);
  - acces la rute alternative/ preluarea traficului realizat de mașini agricole (max. 20 pct);
   - investiții care asigură accesul direct la obiective turistice, agroturistice și alți agenți economici 
non-agricoli (max 5 pct).
• Principiul suprafețelor agricole deservite(max 60 pct);
• Principiul complementarității cu subprogramul pomicol (5 pct).

Accesul la obiective turistice trebuie realizat în mod direct prin intermediul 
drumului propus în proiect (obiectivul este adiacent drumului, respectiv 
există un punct de intersecție cu drumul agricol).

Finanțare nerambursabilă 
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 1.000.000 €/proiect.

Pentru această submăsură pragul minim este de 20 de puncte și reprezintă pragul sub 
care niciun proiect nu poate intra la finanţare.

Durata de execuţie a Contractului de Finanțare este de maxim 3 ani (36 luni) pentru proiectele 
care prevăd investiții cu construcții-montaj. Durata maximă de execuţie a Contractelor de finanţare 
nu poate depăşi termenul de plată de 31.12.2025. Durata de valabilitate a Contractului de finanţare 

cuprinde durata de execuţie a contractului, la care se adaugă 5 ani de monitorizare de la data 
ultimei plăţi efectuate de Autoritatea Contractantă (AC).

În cazul constatării de nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, AC poate 
înceta valabilitatea Contractului. Ulterior, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca 

finanţare nerambursabilă, împreună cu dobânzi şi penalităţi în procentul stabilit conform 
dispoziţiilor legale în vigoare şi în conformitate cu dispoziţiile contractuale. 
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