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Tipuri de infrastructură eligibile pentru finanțare în zona rurală:

Construcţia 
reţelelor de 
alimentare cu 
apă pentru 
irigare,(aceste 
sisteme vor 
include: 
conducta de 
aprovizionare de 
apă de la sursă 
până la cîmp, 
bazin de 
acumulare/ 
stocare a apei(la 
necesitate), 
stație de 
pompare(la 
necesitate), care 
va oferi 
condițiile 
necesare pentru 
înființarea 
culturilor cu 
valoare înaltă și 
adoptarea 
practicilor de 
irigare cu 
economisirea 
apei în zonele 
agricole);

Construcţia 
reţelelor de 
alimentare cu 
apă pentru 
irigare,(aceste 
sisteme vor 
include: 
conducta de 
aprovizionare de 
apă de la sursă 
până la cîmp, 
bazin de 
acumulare/ 
stocare a apei(la 
necesitate), 
stație de 
pompare(la 
necesitate), care 
va oferi 
condițiile 
necesare pentru 
înființarea 
culturilor cu 
valoare înaltă și 
adoptarea 
practicilor de 
irigare cu 
economisirea 
apei în zonele 
agricole);

Construcția / reparația segmentelor 
de drum și poduri (pentru a asigura 
accesul în toate condițiile 
meteorologice la zonele de producție 
agricolă și la întreprinderilor de 
prelucrare a produselor 
agroalimentare);

Construcția / reparația segmentelor 
de drum și poduri (pentru a asigura 
accesul în toate condițiile 
meteorologice la zonele de producție 
agricolă și la întreprinderilor de 
prelucrare a produselor 
agroalimentare);

Construcția / 
Reabilitarea iazurilor 
sau lacurilor de 
captare a apei pentru 
irigare(pentru a 
asigura in 
exclusivitate folosirea 
apei la irigare şi ca 
sursă de apa pentru 
animalele domestice 
şi sălbatice).

Construcția / 
Reabilitarea iazurilor 
sau lacurilor de 
captare a apei pentru 
irigare(pentru a 
asigura in 
exclusivitate folosirea 
apei la irigare şi ca 
sursă de apa pentru 
animalele domestice 
şi sălbatice).

Beneficiarii și criteriile de 
eligibilitate:
Grupul-client, care poate beneficia de 
asistență financiară poate fi format 
doar din persoane juridice: 
întreprinderi mici şi mijlocii, 
Gospodării Țărănești, grupuri de 
producători din spațiul rural, doar 
care practică activități agricole.
Pentru obținerea granturilor 
Grupul-client trebuie întrunească 
următoarele criterii de eligibilitate:

a) Grupul-client va fi format din 
cel puțin 4 agenți economici;

b) Toți agenții economici, membri ai Grupului-client trebuie să 
fie înregistrați și să aibă activitate economică in spațiul rural;
c) Eligibil se consideră doar agenții economici care au 
activitate economică în domeniul agriculturii sau procesării 

producției agricole de cel puțin 2 ani.
d) Toți membrii Grupului-client sunt de acord să participe cu cofinanțare la volumul 
minimului stabilit de program din sursele proprii;
e) Membrii Grupului-client trebuie să mențină evidența contabilă conform 
standardelor naționale;
f) Companiile Grupului-client, care au acționar/fondator o persoană care este 
concomitent acționar/fondator la o altă întreprindere membru al aceluiași 

Grup-client, vor fi considerate/înregistrate în calitate de membru a Grupului-client doar 
o singură dată/ la o singură companie.

Obiectul de 
infrastructură pentru 

care se solicită 
finanțare trebuie să fie 

la bilanțul Primăriei

Grupul-client 
trebuie să fie 
format din cel 
puţin 4 agenți 

economici

Contribuția minimă 
solicitată din partea 

beneficiarilor va fi numai 
în numerar în dependență 

de tipul infrastructurii

La etapa de pre-calificare va fi 
formată o Comisie de evaluare a 
Cererilor de finanțare. Proiectele 

care au prezentat cererile de 
finanțare completate corect şi care 
corespund cerințelor de calificare, 
vor fi vizitate de membrii Comisiei 
de evaluare a cererilor de finanțare 

în scopul verificării veridicității 
informației prezentate și 

corespunderii condițiilor pentru 
implementarea proiectului 

de infrastructură.

* Notă: Cererea Grupului client compus din solicitanți care nu au beneficiat niciodată anterior de acest tip de infrastructură va 
fi considerată ca o cerere de participare pentru prima dată(cu contribuția de 15%), chiar dacă APL au mai beneficiat anterior 
de proiecte precedente finanțate de CPIU-IFAD pentru construirea unui sistem de alimentare cu apă pentru irigare

La etapa de 
Calificare, cererile de 

finanțare vor fi clasificate 
conform Sistemului de Clasificare 

a Obiectivelor în ordinea 
descreșterii scorului acumulat. 
Pentru finanțare vor fi selectate 

cererile care au acumulat cel mai 
mare scor, până la alocarea completă 
a sumei prevăzute în bugetul anului, 

pentru anul în care urmează să fie 
implementat proiectul de 

infrastructură.

cel puțin 50% (a 
treia participare, 
inclusiv până la 
25% din contribuția 
APL)din valoarea 
totală estimată a 
investiției.

cel puțin 30% (pentru a doua 
participare, inclusiv până la 15% 
contribuția APL) pentru 
solicitanții din grupul de clienți 
care au beneficiat anterior de 
investiții în infrastructură, 
finanțați din proiectul anterior 
CPIU-IFAD;

cel puțin 15% 
(inclusiv până la 
7% din 
contribuția APL) 
pentru 
beneficiarii care 
participă pentru 
prima dată*

Condițiile de finanțare şi evaluare

1. Reţele de alimentare cu apă pentru irigare

2. Segmente de drum și pod
cel puțin 50% (inclusiv până la 35% din contribuția APL).

3. Iazuri sau lacuri de captare a apei pentru irigare
cel puțin 10% (inclusiv până la 5% din contribuția APL).

Evaluarea cererilor de finanțare:


