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INFORMARE DE PRESĂ 

Directorul general al AFIR continuă seria de întâlniri de lucru cu reprezentanții 

Organizațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigat 

Directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Adrian CHESNOIU, a 
participat în data de 22 ianuarie 2019 la întâlnirea de lucru privind accesarea fondurilor 
disponibile pentru finanțarea proiectelor de investiții în infrastructura de irigații prin Programul 
Național de Dezvoltare Rurală, submăsura 4.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau 
adaptarea infrastructurii agricole și silvice – componenta infrastructură de irigații. 

 La eveniment au fost invitați reprezentanții Organizațiilor Utilizatorilor de Apă pentru 
Irigat (OUAI) din județele Constanţa, Tulcea şi Vrancea. Adrian CHESNOIU a discutat cu fiecare 
reprezentant al OUAI-urilor prezente despre problemele întâmpinate pe parcursul 
implementării proiectelor şi despre modul de comunicare pe care beneficiarii îl au cu personalul 
instituției.  

            „Consider că întâlnirea de astăzi pe care am avut-o cu OUAI-urile din judeţele Constanţa, 
Tulcea şi Vrancea este extrem de importantă pentru că ne oferă ocazia de a identifica 
problemele întâmpinate de beneficiarii noştri  în implementarea proiectelor pe care le finanțăm 
și ne ajută să îmbunătăţim cadrul procedural.  Vă asigur că vom continua în perioada imediat 
următoare să purtăm discuţii cu reprezentanţii OUAI-urilor din întreaga ţară pentru a identifica 
soluţiile concrete pentru finalizarea acestor proiecte esențiale pentru agricultura românească. 
Stimularea investițiilor în sistemele de irigații este indispensabilă pentru creşterea 
competitivităţii economiei agrare româneşti,  pentru dezvoltarea producţiei şi a calităţii 
produselor agricole. Suntem deschiși la toate propunerile și observațiile primite din partea 
beneficiarilor, a consultanților și a colegilor din teritoriu, iar toate eforturile noastre sunt 
direcționate către îmbunătățirea gestionării și implementării Programului”, a declarat Adrian 
CHESNOIU, directorul general al AFIR.         

De asemenea, în cadrul întâlnirii de lucru participanții au discutat și despre necesitatea 
modificărilor legislative cu privire la derularea procedurilor de achiziții publice, dar şi despre 
anumite aspecte tehnice legate de sesiunea ce urmează a fi lansată.  Noua sesiune de depunere 
a proiectelor va fi deschisă în intervalul 28 ianuarie – 31 august 2019, iar finanțarea acordată 
prin submăsura 4.3 – componenta infrastructură de irigații este 100% nerambursabilă și nu 
poate depăși 1 milion de euro/ proiect.  

Toate informațiile necesare întocmirii documentației de depunere a proiectelor se 
regăsesc în Ghidul solicitantului, disponibil gratuit pe pagina oficială de internet, www.afir.info , 
la secțiunea Investiții PNDR, în pagina submăsurii 4.3 – componenta infrastructura de irigaţii. 
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