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COMUNICAT DE PRESĂ 

Spețe tehnice privind accesarea proiectelor finanțate prin PNDR 2020  

reactualizate pe site-ul AFIR 

 

 Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a reactualizat situația spețelor tehnice 

de interes general, ca urmare a solicitărilor de clarificări primite de la potențialii beneficiari ai 

investițiilor finanțate prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 

(PNDR 2020). Astfel, au fost adăugate clarificări privind criteriul de selecție 4 – Principiul lanțurilor 

alimentare integrate – din Ghidul solicitantului pentru submăsura 4.1a, pentru care s-au primit 

cele mai multe întrebări de la fermierii care doresc să depună cereri de finanțare în cadrul actualei 

sesiuni deschise.  

 

 „Căutăm în permanență metode și instrumente de lucru prin care să venim în sprijinul 

solicitanților și beneficiarilor de fonduri europene pentru agricultură și dezvoltare rurală. În acest 

sens, consider că prezentarea  acestor cazuri tehnice de interes și cu aplicabilitate generală alături 

de soluțiile propuse de experții Agenției pot fi extrem de utile celor care se pregătesc să depună 

Cererile de finanțare, reducând timpul în care ar fi solicitat în scris și ar fi primit răspunsul 

instituțional. ” a menționat Directorul general al AFIR, Adrian CHESNOIU.  

Printre solicitările adresate de către potențialii beneficiari se numără și clarificarea 

modalității de acordare a punctajului la principiul de selecție 4 al submăsurii 4.1a (Investiții în 

exploatații pomicole), în situația în care procesarea și comercializarea pentru anumite produse 

pomicole se va realiza printr-o investiție proprie cuprinsă în noul proiect, iar alte soiuri se vor 

procesa și comercializa prin intermediul grupului de producători din care solicitantul face parte.  

În acest caz, având în vedere că punctajul maxim pe care îl poate obține un proiect este de 100 

de puncte, precizarea se face în sensul că punctajul maxim pentru principiul de selecție 4, se 

calculează fără a se cumula criteriile de selecție din cadrul principiului de selecție – punctajul 

maxim la principiul de selecție 4 fiind astfel de 15 puncte. 

Totodată, precizăm faptul că în tabelul Spețe tehnice de interes și cu aplicabilitate 

generală, din secțiunea Comunicare > Întrebări frecvente a portalului AFIR (www.afir.info) pot fi 

consultate întrebări și răspunsuri privind mai multe linii de finanțare din cadrul PNDR 2020. 
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