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C O M U N I C A T  D E  P R E S Ă  
 

Prețuri de referință pentru silozuri și sere finanțate prin PNDR 2020 
 
 
 Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat prima versiune a 
Ghidului bazei de date cu prețuri de referință pentru silozuri și sere. 
 Documentul, publicat pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info), prezintă 
metodologia de introducere de noi produse în baza de date cu prețuri de referință, precum și 
de actualizare a informațiilor specifice și a prețurilor unitare. Produsele vor fi introduse în baza 
de date de către producător sau de către un singur importator al acestuia sub forma unor 
proiecte tip, funcționale. 
 Această nouă secțiune a Bazei de date cuprinde prețuri de referință pentru silozuri 
și sere care pot fi realizate cu fonduri nerambursabile prin submăsurile 6.1 (tinerii fermieri), 6.3 
(ferme mici), 4.1 (exploatații agricole) dar și 4.1a (exploatații pomicole) din cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). 
 
 „Practic, în foarte scurt timp, vom putea pune la dispoziția fermierilor proiecte tip 
pentru ferme și pentru silozuri, care vor putea fi realizate cu finanțare nerambursabilă prin 
PNDR, fără a mai parcurge procedura de achiziției publică. Această bază de date a AFIR 
reprezintă un instrument de lucru important și transparent la dispoziția solicitanților, prin 
intermediul căruia a fost simplificată esențial procedura de achiziții pentru beneficiarii privați ai 
Programului, cu atât mai mult cu cât această procedură se derulează prin intermediul 
modulului on-line de pe site-ul Agenției. În urma procesului de consultare publică, organizat de 
AFIR în luna septembrie a acestui an, s-a renunțat pentru moment la introducerea prețurilor de 
referință pentru grajduri, însă analizăm în continuare utilitatea și oportunitatea actualizării 
Bazei de date și pentru această categorie.” a precizat directorul general al AFIR, Adrian 
CHESNOIU. 
 
 Ghidul bazei de date cu prețuri de referință pentru silozuri și sere poate fi consultat 
de toți cei interesați, pe portalul AFIR, în cadrul secțiunii „Informații Utile”, subsecțiunea 
„Prețuri de Referință”. Pentru ușurința consultării documentului menționat, puteți accesa 
linkul portal.afir.info - informatii utile - baza de date cu preturi de referinte pentru masini, 
utilaje si echipamente.  
 
 

https://portal.afir.info/Uploads/INFORMATII%20UTILE/Baza%20de%20Date%20Preturi%20de%20Referinta/BDPR_2017/GHIDUL%20BDPR%20vers%2005_octombrie%202017.pdf
https://portal.afir.info/Uploads/INFORMATII%20UTILE/Baza%20de%20Date%20Preturi%20de%20Referinta/BDPR_2017/GHIDUL%20BDPR%20vers%2005_octombrie%202017.pdf
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

Producătorul sau importatorul care înscrie elemente are posibilitatea de a încărca maximum 
20 de proiecte tip pentru fiecare marcă. Aceste elemente se vor încărca în cel mult 30 de zile 
de la data la care s-a transmis spre verificare primul element. 
Precizăm că prețurile din Baza de date vor fi exprimate în Euro (în cazuri justificate susținute 
de documente, moneda exprimată poate fi USD) și nu vor include TVA (preț CIP la beneficiar). 
De asemenea, prețul înscris este per element și exprimat fără zecimale. 
 
Elaborarea, actualizarea și dezvoltarea Bazei de date cu prețuri de referință pentru silozuri și 
sere se realizează de către experții din cadrul AFIR în mai multe etape. Astfel, pentru alocarea 
mărcii în vederea înscrierii de elemente în Baza de date cu prețuri de referință, producătorul/ 
importatorul/ dealerul accesează portalul AFIR, fiind necesar să își creeze un cont de utilizator.  
În acest cont, utilizatorul trebuie să încarce următoarele documente: solicitarea de înscriere, 
declarația pe propria răspundere privind înscrierea în Baza de date cu prețuri de referință, 
declarația producătorului prin care recunoaște dreptul importatorului/ dealerului autorizat de 
a-și stabili prețurile de vânzare pentru România. În cazul în care utilizatorul are calitatea de 
producător, documentele necesare înscrierii sunt solicitarea de înscriere și declarația pe 
propria răspundere privind înscrierea în Baza de date cu prețuri de referință. 
 
Subliniem faptul că în Baza de date se vor introduce prețurile de vânzare către beneficiarii 
PNDR 2020, nu prețurile recomandate de producători, acestea putând reprezenta doar o etapă 
de verificare a rezonabilității prețurilor. 
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