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Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR) a fost înfiinţată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 41 din 18
iunie 2014, prin reorganizarea Agenţiei de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit ( APDRP).
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor rurale ( AFIR) a preluat patrimoniul APDRP şi atribuţiile ce decurg din funcţia de
monitorizare a Programului SAPARD, precum și atribuțiile de implementare tehnică, plată și monitorizare pentru Programul
Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013. Mai mult decât atât, AFIR va respecta criteriile de acreditare pe toată perioada pentru
care i-a fost conferit managementul asistenţei prin deciziile Comisiei Europene.
Agenţia a continuat efectuarea plăţilor pentru proiectele contractate prin SAPARD, iar până în decembrie 2013, a monitorizat
toate proiectele care au fost finanţate prin acest Program pentru a se asigura că beneficiarii respectă clauzele asumate prin
contractele de finanţare.
Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR) este formată din 13 Direcţii specializate la nivel cetral, din 8 Centre
Regionale și 41 de Oficii Judeţene.Fiecare OJFIR are doua servicii, fiecare dintre acestea avand cate doua compartimente:
-Serviciul Leader si Investitii Nonagricole (compartimente :evaluare si implementare)
-Serviciul Active Fizice si Plati Directe (compartimente :evaluare si implementare)
Principalele direcţii de investiţii care sunt finanţate, reprezintă o continuare firească a PNDR 2007 – 2013(pt. proiectele aflate in
tranzitie) si implementarea PNDR 2014-2020.
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR) – program prin care se acordă fonduri nerambursabile de la
Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România.Investitorii au
noi oportunităţi financiare pentru proiecte de investiţii în dezvoltarea agriculturii şi a zonei rurale.
Fermierii, societăţile private şi autorităţile publice locale au la dispoziţie aproximativ 8 miliarde de euro, fonduri europene
nerambursabile pentru investiţii la standarde europene, eficiente şi rentabile.
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PRINCIPALELE PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE RURALĂ PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2014‐2020
Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea către piață și procesare a produselor
agricole;(Sm 4.1)
Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri;(sM6.1)
Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă și
implicit la dezvoltarea spațiului rural.(Sm 7.2 si 4.3)
Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul
rural;(sM 6.2 si 6.4)
Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram (Sm 4.1 a )
Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării LEADER. Competența transversală a
LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii
sociale.
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale ( AFIR) este instituţia care asigură implementarea tehnică şi financiară a PNDR 2014 2020
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In cele de mai jos redam o succinta prezentare in ceeea ce priveste implementarea PNDR 2007-2013 la nivel de regiune:
Implementarea PNDR 2007-2013 la nivel de regiune 5-Vest Timisoara , in date statistice, este conform celor de mai jos:
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Din analiza datelor mai sus prezentate, rezulta cu certitudine ca Judetul Hunedoara a finalizat cel mai mare numar de proiecte contractate(1.296)
si are cel mai mare grad de absorbtie raportat la valoarea contractata ramasa in exercitiu (nu sunt incluse contractele reziliate), la nivel regional,
fiind peste media nationala.

ACTIVITATEA IN 2016
In primul Semestru al anului 2016, activitatea OJFIR Hunedoara, a constat in urmatoarele:
I . Au fost intocmite un numar de 29 Note de aprobare privind modificarea planurilor de afaceri si acte aditionale.
In cadrul SAFPD compartimentele de evaluare au primit cereri de finantare astfel: sM6.3 -12 proiecte; sM6.1 -21 proiecte; sM4.1 -1
proiect; Toate acestea se afla in evaluare.
II. Informaţii cu privire la activitatea de verificare a dosarelor de achiziţii aferente
La Oficiul Judetean pentru Finantarea investitiilor Rurale(OJFIR) au fost depuse şi verificate dosare de achiziţii aferente contractelor
de finantare încheiate.
Măsura
Nr. de
Situaţie centralizatoare pentru dosarele de achiziţii aferente proiectelelor :
beneficiari cu achiziţii
nefinalizate
121
Total

1
1

Incepand cu anul 2016 toate dosare de achizitii si de plata care au in componenta lor constructii si utilaje cu montaj se instrumenteaza
de catre CFFIR 5 Vest Timisoara
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III. Informaţii cu privire la activitatea de evaluare a cererilor de plată
La Oficiul Judetean pentru Finantarea investitiilor Rurale(OJFIR) a fost verificată conformitatea si
eligibilitatea documentelor din Dosarele Cererilor de Plata, dupa cum urmeaza:
Numar Dosare Cereri de Plată conforme si eligibile

Masura
6.1
6.1 T
6.3
6.3 T
6.2
313
19.1
Total

Nr. DCP

Valoare
nerambursabilă (lei)

54
16
80
179
2
1
1
329

7.400.707 lei
803.565,6 lei
4.071.600,00 lei
1.035.694,00
380.016
143.664,17
17.949,87
13.851.997,34

Observatii
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Mentionam ca in activitatea de verificare cereri de plata ,dupa efectuarea conformitatii se realizeaza si vizita in teren pentru
beneficiarii privati. In acest sens, in anul 2016 au fost efectuate vizite in teren in urma carora s-au intocmit conform procedurii,
Rapoarte de verificare si au fost intocmite Certificate de Plata.
A fost realizata si activitatea de supracontrol asupra masurilor delegate catre APIA, din cadrul Axei II PNDR, pentru 5
fermieri.
Zilnic prin biroul Relatii cu publicul, au fost oferite informatii celor interesati cu privire la accesarea noilor masuri din PNDR
2014-2020 si totodata, in colaborare cu emisiunea Satul Hunedorean au fost promovate proiecte de succes ale beneficiarilor PNDR
2007-2013.
In lunile Martie , Aprilie si Mai au fost organizate Caravane de informare , care s-au deplasat in toate zonele judetului si care
au furnizat informatii privind modul de accesare al PNDR 2014-2020.

Activitatea desfăşurată de către personalul OJFIR HUNEDOARA în Semestrul I- anul 2016, s-a realizat în mod exemplar cu
respectarea prevederilor procedurale şi legale, iar proiectele au fost administrate, controlate şi documentate conform normelor
naţionale şi comunitare.
Sarcinile au fost indeplinite
conform procedurilor de lucru , in termenele stabilite, apreciind activitatea desfasurata
cantitativ si calitativ la standarde ridicate .

VA MULTUMESC
Director
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