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ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI NR.5 DE CERERI DE FINANȚARE 
MĂSURA II.3– INVESTIȚII PRODUCTIVE ÎN ACVACULTURĂ – EFICIENŢA 

RESURSELOR, REDUCEREA UTILIZĂRII  DE APĂ  ŞI  SUBSTANŢE CHIMICE, 
SISTEME DE RECIRCULARE  PENTRU REDUCEREA LA MINIMUM  A UTILIZĂRII APEI 

 
Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM(DGP-AMPOPAM) 
anunță lansarea sesiunii pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul 

PROGRAMULUI OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME 2014 
– 2020:  
PRIORITATEA UNIUNII EUROPENE 2 -  STIMULAREA ACVACULTURII DURABILE DIN 
PUNCTUL DE VEDERE AL MEDIULUI, EFICIENTE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL 
UTILIZĂRII RESURSELOR, INOVATOARE, COMPETITIVE ŞI BAZATE PE CUNOAŞTERE 
MĂSURA II.3 – Investiții productive în acvacultură – eficienţa resurselor, reducerea 
utilizării  de apă  şi  substanţe chimice, sisteme de recirculare  pentru reducerea la 
minimum  a utilizării apei 

Cod apel: POPAM/453/2/3/Articolul 48 alineatul 1 lit. (j) Investiții productive în 
acvacultură – eficienţa resurselor, reducerea utilizării  de apă  şi  substanţe chimice, 
sisteme de recirculare  pentru reducerea la minimum  a utilizării apei 

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 03.09.2018, ora 16:00 

 
Data și ora limită  până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 18.10.2018, ora 
16:00 
 
Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 7.847.853,00 lei, 
echivalentul a 1.690.000,00 euro, din care:  
 
Alocare financiară pentru ITI: 3.204.153,00 lei, echivalentul a 690.000 euro  
 
Cursul de schimb INFOREURO de 4,6437 LEI/EUR (valabil în luna septembrie 
2018). 
 
În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare și documentele 
anexate vor fi introduse și respectiv atașate on line cu semnătură electronică în 
aplicația electronică MySMIS2014, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-
ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat mai sus. 
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În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare  

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 4.643.700 ,00 lei 
(echivalentul a 1.000.000,00 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,6437 
LEI/EUR, valabil în luna septembrie 2018). 

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 23.218,50 lei (echivalentul a 
5.000,00 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,6437 LEI/EUR, valabil în luna 
septembrie 2018). 

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și 

eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent măsurii. Procedura de 

evaluare și selecție este afișată pe site-ul www.ampeste.ro și este disponibilă la 

cerere la sediile Centrelor Regionale AMPOPAM. Ghidul Solicitantului a fost aprobat 

prin Ordin al ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.1293 din data de 

03.08.2018 și este publicat pe site-ul DGP-AMPOPAM, www.ampeste.ro. 
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