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INFORMARE DE PRESĂ  

 
AFIR a publicat Ghiduri consultative pentru 10 submăsuri de finanțare din PNDR 2020 
 

 

 Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina oficială de 

internet, www.afir.info, la secțiunea Dezbatere Publică, Ghidul solicitantului, în variantă 

consultativă pentru 10 submăsuri de finanțare din cadrul Programului Național de Dezvoltare 

Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) prin care se acordă fonduri nerambursabile pentru 

implementarera proiectelor de investiții în agricultură, dar și investiții non-agricole din mediul 

rural. 

 

Toți cei interesați să pregătească proiecte de investiții în vederea depunerii, pot consulta pe 

pagina oficială de internet a Agenției Ghidurile solicitantului, varianta consultativă, pentru 

următoarele submăsuri (sM): 

    

✓ sM 4.1 „Investiții în exploatații AGRICOLE”  
 

✓ sM 4.1a „Investiții în exploatații POMICOLE”  
 

✓ sM 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”  
 

✓ sM 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”  
 

✓ sM 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” ITI Delta Dunării 
 

✓ sM 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”  
 

✓ sM 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”   
 

✓ sM 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” ITI Delta Dunării 
 

✓ sM 9.1 „Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul AGRICOL”  
 

✓ sM 9.1a „Înființarea grupurilor de producători în sectorul POMICOL”  
 

 

Perioada de consultare publică este de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul AFIR 

a variantei consultative a Ghidului solicitantului pentru toate cele 10 submăsuri.  

http://www.afir.info/
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Toți cei interesați să trimită propuneri sau observații, au la dispoziție adresa de e-mail, 

consultare@afir.info.  

 

Legătura directă pentru accesarea secțiunii Dezbatere Publică este: 

http://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbat

erii_publice  

 

 

AFIR – Direcția Relaţii Publice, Biroul de Presă 

004 031 860 27 24/59; birou.presa@afir.info; www.afir.info 
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