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COMUNICAT DE PRESĂ  

 Proiecte în valoare de peste 485 milioane de euro depuse în prima zi a 
sesiunii pentru beneficiarii publici ai PNDR 2014-2020   

 

 Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță că, în 28 martie 2017, prima 

zi a sesiunii de primire a proiectelor pentru submăsurile (sM) 7.2 - Investiții în crearea și 

modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, submăsura 7.6 - Investiții asociate cu 

protejarea patrimoniului cultural, și submăsura  4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, 

modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice, aria de aplicabilitate teritoriul 

 național și ITI - Delta Dunării, au fost depuse un număr de 513 proiecte, cu o valoare totală de 

peste 485 milioane euro. 

Astfel, pentru sM 7.2, componenta de infrastructură apă/apă uzată au fost depuse 17 

proiecte, cu o valoare totală solicitată de 22,6 milioane euro la nivel național. 

Pentru componenta de infrastructură educațională a acestei submăsuri s-au depus 32 

proiecte cu pentru teritoriul național, în valoare de 12,4 milioane euro și 2 proiecte (cu 

valoarea solicitată de 731 mii euro) pentru zona ITI Delta Dunării. 

Infrastructura rutieră finanțată prin sM 7.2 a cumulat pentru teritoriul național 237 

proiecte în valoare de 236,4 milioane euro. Pentru zona ITI Delta Dunării, în cadrul acestei 

componente, s-au solicitat fonduri pentru 3 proiecte, însumând 2,9 milioane euro. 

În total, pentru  submăsura 7.2, în prima zi de deschidere a sesiunii, au fost depuse 291 

de proiecte, prin care s-au solicitat peste 275 milioane euro. 

Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural finanțate prin sM 7.6 au cumulate 

un număr de 9 proiecte cu o valoare de 3,6 milioane euro. Toate acestea proiecte au fost 

depuse pentru teritoriul național. 

În cadrul sM 4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea 

infrastructurii agricole și silvice, pentru componenta infrastructură de acces agricolă, au fost 

depuse un număr de 197 proiecte pentru teritoriul național în valoare de 185,4 milioane euro 

și un proiecte pentru zona ITI Delta Dunării (484 mii euro). Pentru sectorul infrastructură 

silvică, au fost solicitate fonduri în valoare de 20,6 milioane euro, toate proiectele depuse în 

această primă zi vizând teritoriul național. 

Termenul limită al sesiunii este 30 iunie 2017. 
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Pentru această sesiune, plafonul maxim de depunere a proiectelor este de 200% față de 

suma anuală alocată fiecărei submăsuri. 

Precizăm că depunerea proiectelor în cadrul sesiunii anuale se oprește la termenul limită 

prevăzut sau înainte de acest termen, dacă valoarea publică totală a proiectelor depuse cu un 

punctaj estimat mai mare sau egal cu pragul de calitate ajunge la 200% (excluzând valoarea 

publică totală a proiectelor retrase). Această prevedere nu se aplică în primele 5 zile 

calendaristice ale sesiunii și ale etapelor de depunere, când sesiunea va rămâne deschisă 

indiferent dacă suma alocată va fi epuizată. 

Situația în timp real a depunerii proiectelor este disponibilă pe www.afir.info, în cadrul 

contorului electronic (https://online.afir.info/ContorIntegration/DetaliiDisponibil) 
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