
  

 

 

  
 AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE                                                                                                 1 
 București, Str. Știrbei Vodă, nr. 43, Sector 1; Tel.: 0728.107.516 
 E-mail: cabinet@afir.info, relatii.publice@afir.info; Web: www.afir.info; www.finantare-rurala.ro 
 Twitter: AFIR_Romania; Facebook: afir.romania.oficial; Youtube: InfoAgriCultura;         

 30 ianuarie 2023 
 

C O M U N I C A T   D E   P R E S Ă  
 

Baza de date cu echipamente, mașini și utilaje va cuprinde doar elemente conforme 
cerințelor de mediu 

 
 

Preocuparea constantă pentru protejarea mediului prin măsuri concrete care să 

contribuie direct și decisiv la reducerea poluării a determinat Agenția pentru Finanțarea Investițiilor 

Rurale să demareze procesul de verificare și de eliminare a tuturor mașinilor, echipamentelor și 

utilajelor din Baza de date cu prețuri de referință (BDPR) care sunt echipate cu motoare care au 

normă de poluare sub Etapa V/ Tier V/ Stage V. Normele sunt stabilite în conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2016/ 1628*. 

De asemenea, în acord cu noile angajamente asumate pentru implementarea Planului 

Național Strategic, AFIR va accepta includerea în BDPR doar a elementelor care au norma de 

poluare de minim Etapa V.  

 

„Protecția mediului este o preocupare constantă pe care o avem în ceea ce privește 

investițiile pe care le sprijinim financiar și este strâns legată de strategiile pe care Uniunea 

Europeană le are în acest domeniu. Banii europeni aduc nu doar calitate, ci și tehnologii moderne 

care să țină cont de potențialul de afectare a naturii. Eliminarea echipamentelor, mașinilor sau a 

utilajelor cu norme de poluare depășite este esențială pentru protejarea mediului și a sănătății 

umane. În plus, acestea sunt adesea mai puțin eficiente, ceea ce înseamnă un consum mare de 

energie”, a precizat George CHIRIȚĂ, Director general AFIR. 

 

În urma verificării fiecărui element, experții AFIR le vor șterge direct pe cele 

neconforme din Baza de date cu prețuri de referință și vor notifica traderii, în acest sens. 

Baza de date cu prețuri de referință include în acest moment peste 41.000 de elemente 

distincte care pot fi consultate on-line pe www.afir.ro, fiind astfel un instrument de lucru unic la 

nivel național, prin care AFIR facilitează accesul solicitanților de fonduri europene la investiții, 

 
* Regulamentul (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerințele 

referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu 

ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1024/2012 

şi (UE) nr. 167/2013 şi de modificare şi abrogare a Directivei 97/68/CE. 
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simplificând considerabil procedura de achiziție – beneficiarii pot achiziționa produsul dorit fără a 

mai trece prin procedura de achiziții, conform prevederilor procedurale în vigoare. 

 

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE  

 

 Pentru a răspunde realităților din piața de profil, AFIR a modificat Ghidul BDPR și în ceea 

ce privește actualizarea prețurilor. Astfel, actualizarea prețurilor se va realiza o dată la 6 luni 

pentru fiecare marcă per trader, în limita a 5%, cu aprobarea conducerii AFIR și la solicitarea 

oficială a producătorului/ importatorului/ dealerului care a înscris elementele respective în Baza de 

date. Respectivul trader trebuie să însoțească solicitarea și de un tabel cu informațiile actualizate 

care au fost anterior verificate de experții din cadrul AFIR.  

 

 Procentul maxim acceptat al variației prețului este de 5%, chiar dacă perioada trecută 

de la ultima solicitare de actualizare a prețurilor este mai mare de 6 luni.  

 

Actualizarea prețurilor cu un procent mai mare de 5% se acceptă numai dacă noile 

prețuri sunt comunicate oficial de producător (fie prin semnarea tabelului cu noile preturi, fie sub 

forma unei informări oficiale privind procentul de creștere) sau dacă este necesară corectarea unor 

erori produse la transmiterea informațiilor către AFIR. 
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