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5 Octombrie 2022 

INFORMARE DE PRESĂ 

AFIR a actualizat Baza de Date cu Prețuri de Referință pentru proiectele de 

servicii finanțate prin Măsura 19 LEADER 

 

Ca răspuns la situația economică actuală, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a 

actualizat Baza de Date cu Prețuri de Referință pentru serviciile finanțate prin Măsura 19 LEADER 

din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2020).  

Astfel, pe pagina de internet a Agenției – www.afir.info – a fost publicată lista cu prețurile 

pentru o serie de servicii și bunuri eligibile pentru finanțare prin submăsurile 19.1 „Sprijin 

pregătitor”, 19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, 

19.3 „Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală” și 19.4 

„Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”. 

Conform prevederilor regulamentelor europene privind finanțarea proiectelor aferente 

Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), statele membre au obligația de a se 

asigura de utilizarea eficientă a fondurilor comunitare și de respectarea principiului rezonabilității 

prețurilor propuse în cadrul proiectelor. Totodată, baza de date cu prețuri de referință pusă de AFIR 

la dispoziția beneficiarilor PNDR este un instrument util atât timp cât reflectă realitatea din piață, 

scopul acestor actualizări fiind tocmai acesta – referința corectă la piață. 

Ca exemplu, având în vedere rata inflației, pentru hrană s-a majorat plafonul maximal, fără 

TVA, pe teritoriul României. Acesta va crește de la 30 la 35 euro de persoană pe zi. Totodată, 

pentru alinierea cu legislația națională, în speță HG nr. 714/ 20181 alocația de cazare crește de la 38 

la 46 euro de persoană pe zi. 

 

De asemenea, AFIR a actualizat tabelul cu prețurile de referință maximale pentru bunuri 
eligibile pentru dotarea sediilor administrative ale Grupurilor de Acțiune Locală, finanțate în 
cadrul submăsurii 19.4 a PNDR 2020. Aceste prețuri sunt valabile începând din 29 septembrie 
2022. 

 
1 HOTĂRÂRE Nr. 714/2018 din 13 septembrie 2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe 

perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului – Anexa, art.1 alin b)- o alocație 

de cazare, în cuantum 230 lei/zi, în limita căreia trebuie să își acopere cheltuielile de cazare. 

http://www.finantare-rurala.ro/
http://www.afir.info/
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Tabelul cu prețuri de referință pentru proiectele finanțate prin LEADER poate fi consultat 

aici: Informații utile. 
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