
Numărul de referinţă al  
sesiunii cererii de proiecte: 

Fondurile disponibile pentru submăsura 5.1 „Sprijin pentru investiţiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor 
climatice nefavorabile și ale evenimentelor catastrofale probabile” – beneficiari PUBLICI sunt de 4.750.000 euro din care: 

 Instalaţii dezinfecţie 2.310.000 euro 
 Autoutilitare probe și dotare laboratoare 1.700.000 euro 
 Camere frigorifice 740.000 euro 

 
Fondurile disponibile pentru submăsura 5.1 „Sprijin pentru investiţiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor 
climatice nefavorabile și ale evenimentelor catastrofale probabile” – beneficiari PRIVAȚI sunt de 8.289.804 euro. 
 
Fondurile disponibile pentru submăsura 5.2 „Sprijin pentru investiții privind refacerea terenurilor agricole și a potențialului de producție afectate de dezastre 
naturale, de condiții de mediu adverse și de evenimente catastrofale” sunt de 3.677.431 euro. 

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunţă lansarea în perioada 11 mai – 31 iulie 2020 a primei sesiuni din 2020 de depunere a Cererilor de finanţare 
pentru submăsura 5.1 „Sprijin pentru investiţiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice 
nefavorabile și ale evenimentelor catastrofale probabile” – beneficiari PUBLICI, pentru submăsura 5.1 „Sprijin pentru investiţiile în măsuri preventive 
destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile și ale evenimentelor catastrofale probabile” – beneficiari PRIVAŢI,  
submăsura 5.2 „Sprijin pentru investiții privind refacerea terenurilor agricole și a potențialului de producție afectate de dezastre naturale, de condiții de 
mediu adverse și de evenimente catastrofale” din Programul Național de Dezvoltare Rurală  2014 – 2020 (PNDR 2020). 

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020 
- program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală - 

EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE 

Data publicării: 06/ 05/ 2020  sM 5.1 – 01/ 20 – 31.07.2020 PUBLICI 

PRAGUL MINIM de selecție al proiectelor aferente sM 5.1 beneficiari PUBLICI este de 20 de puncte, sM 5.1 beneficiari PRIVAȚI este de 40 de puncte  
și sM5.2 este de 30 de puncte. 

 
PRAGURILE DE CALITATE lunare sunt următoarele:  

    submăsura 5.1 beneficiari PUBLICI                             submăsura 5.1 beneficiari PRIVAȚI                                submăsura 5.2 
70 de puncte (11 mai - 31 mai)                       90 de puncte (11 mai - 31 mai)                                80 de puncte (11 mai – 31 mai)                                             
60 de puncte (01 iunie – 30 iunie)                  80 de puncte (01 iunie - 30 iunie)                           60 de puncte (01 iunie - 30 iunie)   
20 de puncte (01 iulie - 31 iulie)                     40 de puncte (01 iulie - 31 iulie)                              30 de puncte (01 iulie - 31 iulie) 

Numărul Anunțului: A1.2/ 44/ 2020  sM 5.1 – 01/20 – 31.07.2020 PRIVAŢI 
sM 5.2 – 01/20 – 31.07.2020 



 
TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă sM 5.1 - beneficiari PUBLICI, sM5.1 - beneficiari PRIVAȚI  

și sM 5.2 este 31 iulie 2020, ora 16:00.  
 

Depunerea Cererilor de finanțare pentru submăsura 5.1 beneficiari PUBLICI, submăsura 5.1 beneficiari PRIVAȚI și submăsura 5.2,  
se va face on-line pe www.afir.info, conform precizărilor din Ghidurile solicitantului, începând din data de 11 mai 2020, ora 09:00. 

 
Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în Ghidurile solicitantului aferente acestor submăsuri.  

Ghidurile solicitantului pentru fiecare submăsură se aprobă prin Ordin al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și sunt publicate pe site-ul AFIR. 

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurilor din cadrul PNDR sunt cuprinse în GHIDUL SOLICITANTULUI – distribuit GRATUIT. Vă aşteptăm la Oficiile Judeţene (OJFIR), precum şi la Centrele Regionale (CRFIR) ale AFIR 
din ţară. Sunaţi acum la 031-860.27.47 sau scrieţi-ne la adresa Bucureşti, Str. Grădina cu Cai, nr. 3A, sector 5 sau relatii.publice@afir.info, www.afir.info pentru a afla cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri nerambursabile 
pentru dezvoltare rurală prin PNDR. 
 
CRFIR 1 Iaşi (0232 – 262.697); crfir1iasi@afir.info                          OJFIR: Bacău 0334-860.276/ Botoşani 0331-860.286 / Iaşi 0232-261.078/ Neamţ 0233-216.055 / Suceava 0230-511.162 / Vaslui 0335 – 860.271 
CRFIR 2 Constanţa (0341 – 860.236); crfir2constanta@afir.info   OJFIR: Brăila 0339-860.282 / Buzău 0238-718.001 / Constanţa 0341-860.281 / Galaţi 0336- 860.282 / Tulcea 0340-860.281 / Vrancea 0337-860.284 
CRFIR 3 Târgovişte (0345 – 860.246); crfir3targoviste@afir.info       OJFIR: Argeş 0348- 860.288 / Dâmboviţa 0345-860.224/ Giurgiu 0346- 860.287 / Prahova 0344-860.289 / Teleorman 0347- 860.281 
CRFIR 4 Craiova (0351 – 860.205); crfir4craiova@afir.info                OJFIR: Dolj 0251-413.332 / Gorj 0253-212.944 / Mehedinţi 0252-325.063 / Olt  0349-860.284 /  Vâlcea 0250-734.884 
CRFIR 5 Timişoara (0256 – 250.200); crfir5timisoara@afir.info     OJFIR: Arad 0357-860.275 / Caraş Severin 0355-860.287 / Hunedoara 0254-231.341  / Timiş 0256-433.012 
CRFIR 6 Satu Mare (0261 – 768.707); crfir6satumare@afir.info    OJFIR: Bihor 0259-416.725 / Bistriţa Năsăud 0363-860.286 / Cluj 0264-439.430 / Maramureş 0262-215.016 / Sălaj 0260-614.684 / Satu Mare 0261-716.928 
CRFIR 7 Alba Iulia (0358 – 860.234); crfir7albaiulia@afir.info        OJFIR: Alba 0358-860.270 / Braşov 0368-860.285 / Covasna 0367-860.275 / Harghita 0366-860.289 /  Mureş 0365-860.285 / Sibiu 0369-860.278 
CRFIR 8 Bucureşti - Ilfov (031 – 860.28.25); crfir8ilfov@afir.info     OJFIR: Bucureşti 021-311.01.75 / Călăraşi  0342-860.270 / Ialomiţa 0343-860.281 
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