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NOTĂ  DE  CLARIFICARE 
          

privind tipurile de investiții eligibile aferente sM 5.1 având ca beneficiari autoritățile publice 

care au în administrare punctele de trecere a frontierei, respectiv autoritățile publice care au 

în administrare drumurile publice 

 

        
             Urmare a numeroaselor clarificări venite din partea solicitanților, în vederea stabilirii 

unei practici unitare în ceea ce privește tipurile de investiții eligibile aferente sM 5.1 având ca 

beneficiari autoritățile publice care au în administrare punctele de trecere a frontierei, 

respectiv autoritățile publice care au în administrare drumurile publice, comunicăm 

următoarele: 

 

- Conform fișei sub-măsurii și a Ghidului, acești beneficiari pot depune cereri de finanțare pentru 

achiziția de Instalații de dezinfecție și dezinsecție în limita a 30.000 euro/proiect; 

- Instalațiile respective vor fi utilizate în cadrul filtrelor de dezinfecție/dezinsecție instalate în 

punctele de trecere frontierelor sau pe drumurile publice de autoritățile respective, ca măsură 

de prevenire a răspândirii virusului PPA prin intermediul vehiculelor/autovehiculelor ce 

tranzitează aceste puncte; 

- instalațiile/aparatele respective trebuie să răspundă utilizării în acest scop și nu altor destinații 

(să nu fie folosite în ferme agricole, spații verzi, dezinsecție urbană/rurală); 

- solicitanții trebuie să fie în măsură să justifice numărul de echipamente și tipul acestora (în 

situația în care se achiziționează mai multe echipamente în cadrul aceluiași proiect). 

 

Ca urmare a exemplelor primite din teritoriu (fără ca enumerările să fie exhaustive), 

putem considera: 

Instalații/aparate neeligibile: 

-       CISTERNA VIDANJA cu furtun și bară de stropit  

-       CISTERNA STROPIT ptr motocultor  
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-       SPĂLATOR CU PRESIUNE  

-       PERIE DE MĂTURAT ROTATIVĂ (purtată, cu recipient de colectare deșeuri și sistem de 

pulverizare a apei) 

-       SPRAY TEAM SCOUT cu rezervor soluție, tun pulverizare flexibil  

-       ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE (combinezon, măști, etc.) 

-       AUTOSPECIALĂ/AUTOUTILITARĂ 

 

Instalații/aparate eligibile: 

 

- APARATE DE STROPIT/PULVERIZAT PURTATE (manuale sau motorizate de tipul 

atomizoarelor, termonebulizatoarelor sau altele asemenea); 

- INSTALAȚII FIXE SAU PROVIZORII de decontaminare pe structură metalică prevăzute cu 

rezervor, sistem de conducte, sistem de dozare și pulverizare, alte sisteme de funcționare, 

container camera tehnică, etc.  

 

În situația în care se solicită alte tipuri de instalații, experții AFIR vor analiza cu atenție dacă 

acestea răspund utilizării în scopul menționat mai sus, solicitând, după caz, informații 

suplimentare. 
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