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I N F O R M A R E 
privind regulile aplicabile la depunerea Cererilor de finanțare în sesiunile 

deschise în acest an 
 
 

 În cazul sesiunilor de primire a proiectelor, depunerea Cererilor de finanțare se 
realizează în condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului la capitolul selecția proiectelor, cât şi în 
baza dispozițiilor art.5 din anexa la Ordinul MADR nr. 763/ 2015 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcționare al procesului de selecție şi al procesului de 
verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Național de 
Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR), cu modificările și completările ulterioare.  
 Astfel, „Depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii aferente unei măsuri/ 
submăsuri/ componente (alocare distinctă) se opreşte înainte de termenul limită prevăzut în 
nota de lansare, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse având un punctaj 
estimat (autoevaluare/ prescoring) mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent lunii/ 
trimestrului respectiv, excluzând valoarea publică totală a proiectelor retrase ajunge la 200% din 
nivelul alocării sesiunii aferente măsurii/ submăsurii/ componentei (alocare distinctă), cu 
excepția primelor 5 zile calendaristice din fiecare etapă de depunere stabilită potrivit alin.(8) 
când oprirea depunerilor de proiecte nu este condiționată de atingerea plafonului de 200% din 
nivelul alocării sesiunii”.  
 Depunerea proiectelor pentru solicitarea fondurilor acordate prin PNDR se 
realizează numai on-line, pe pagina de internet www.afir.info, utilizând sistemul informatic al 
AFIR care funcționează optim şi în zilele nelucrătoare, fiind asigurată mentenanța şi 
funcționalitatea acestuia. 
 Subliniem faptul că o sesiune de depunere a proiectelor se poate închide ca 
urmare a epuizării fondurilor și în zilele nelucrătoare. 
 
 În ceea ce privește dispozițiile art.6 din anexa la Ordinului MADR nr. 763/ 2015, cu 
modificările și completările ulterioare, precizăm că acestea reglementează, pentru personalul 
AFIR, evaluarea intermediară a proiectelor şi nu depunerea acestora, fiind o norma internă. 
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