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Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR) își desfășoară

activitatea potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 41 din 18 iunie

2014, privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenţiei pentru

Finanațarea Investițiilor Rurale prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru

Dezvoltare Rurală și Pescuit ( APDRP), aprobată prin Legea 43 din 17 martie

2015.

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR) este formată din 13

direcţii specializate la nivel central, din 8 Centre Regionale și 41 de Oficii

Judeţene.



OJFIR Mureș face parte din Centrul Regional 7 Centru Alba Iulia, iar Activitatea

Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Mureș este coordonată de

Director și are următoarea structură:

Serviciul ACTIVE FIZICE ȘI PLĂȚI DIRECTE - cu un număr de 9

persoane, din care: șef serviciu, compartiment evaluare (trei experți) și compartiment

implementare (cinci experți);

Serviciul LEADER și INVESTIȚII NONAGRICOLE- cu un număr de 7 persoane,

din care: șef serviciu, compartiment evaluare (doi experți) și compartiment

implementare (patru experți);

Compartiment Administrativ (un referent)

Compartiment IT (un inspector)



2 0 0 1  – 2 0 0 6  
Agenția SAPARD a implementat Programul SAPARD

1,5 mld. € alocate       1,4 mld. € plăți efectuate       cca. 90% absorbție efectivă

9,3 mld. € alocate 8,5 mld. € plăți efectuate cca. 91% absorbție efectivă

9,4 mld. € alocate 5,46 mld. € plăți efectuate 

2 0 0 7  – 2 0 1 3 
Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit a implementat PNDR 2013

Fondurile pentru agricultură și mediul rural

2 0 1 4 – 2 0 2 0
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale implementează PNDR 2020
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 Investiții în agricultură și industrie alimentară 55 contracte de finanțare  

 Investiții în sectorul non-agricol 112 contracte de finanțare  

 Investiții publici 281 contracte de finanțare  

 Tineri fermieri și ferme mici 186 contracte de finanțare  

 Formare profesională  4 contracte de finanțare  

 Implementarea acțiunilor de la nivelul GAL  31 contracte de finanțare  

 Cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare  4 contracte de finanțare 

 Prime pentru asigurarea culturilor  3 contracte de finanțare  

 Măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale  1 contract  de finanțare  

 Proiecte tranziție 2007-2013  78 contracte de finanțare  



sM 1.1 
Sprijin pentru formarea

profesională şi dobândirea de 
competenţe

1 contract de finanțare 75.000 euro

sM 4.1 Investiţii în exploataţii agricole 10 contracte de finanțare 7.850.680 euro

sM 4.1 A Investitii in exploatații pomicole 4 contracte de finanțare 1.643.893 euro

sM 4.2

sM 4.2 A

sM 4.2 
GBER

sM 4.2 
GBER 

MINIMIS

Investiţii pentru 
procesarea/marketingul produselor 

agricole
13 contracte de finanțare 9.657.092 euro

2 contracte de finanțare 104.861 euro

Schema de ajutor de stat GBER 2 contracte de finanțare 1.888.709 euro

Schema de ajutor de stat GBER –
consultanță 2 contracte de finanțare 76. 425 euro

Investiţii pentru
procesarea/marketingul produselor

pomicole
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sM 4.3
Investiţii pentru dezvoltarea, 
modernizarea şi adaptarea

infrastructurii agricole şi silvice
4 contracte de finanțare 4.991.727 euro

sM 5.1
Sprijin pentru investițiile în 

măsuri preventive destinate să
reducă efectele dezastrelor

naturale

1 contract  de finanțare 16.000 euro

sM 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor
fermieri 12 contracte de finanțare 500.000 euro

sM 6.4

sM 6.3

sM 7.2

Sprijin pentru înființarea de 
activităţi neagricole în zone rurale 16 contracte de finanțare 880 000 euro

19 contracte de finanțare 2.697.213 euro

Sprijin pentru dezvoltarea
fermelor mici

117 contracte de finanțare 1.755.000 euro

Investiţii în crearea și 
modernizarea infrastructurii de 

bază la scară mică
57 contracte de finanțare 49.196.091 euro

Investiții in crearea si dezvoltarea 
de activități neagricole
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sM 6.2



sM 7.6 Investiţii asociate cu protejarea
patrimoniului cultural 63 contracte de finanțare 20.148.755 euro

sM 16 .4             

Sprijin pentru cooperarea
orizontală și verticală între

actorii din lanțul de 
aprovizionare

1 contract de finanțare 85.206 euro

sM 16.4 a
Sprijin pentru cooperarea

orizontală și verticală între actorii
din lanțul de aprovizionare in 

sectorul pomicol
1 contract de finanțare 99.900 euro

sM 17.1

sM 19.1

sM 19.3

sM 19.4

Prime pentru asigurarea culturilor 
a animalelor si a plantelor 3 contracte de finanțare 1.066 euro

8 contracte de finanțare 90.057 euro

Pregătirea și implementarea 
activităților de cooperare ale 
Grupului de Acțiune Locală

1 contract  de finanțare 2.000 euro

Sprijin pentru cheltuieli de 
funcționare și animare 11 contracte de finanțare 3.308.617 euro

Sprijin pregătitor
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sM 19.2 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor
fermieri 9 contracte de finanțare 260.000 euro

sM 19.2 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor
mici 5 contracte de finanțare 75.000 euro

sM 19.2 6.2 Sprijin pentru înființarea 
activităților neagricole in zone 

rurale
48 contracte de finanțare 2.115.000 euro

sM 19.2 4.1

sM 19.2 6.4

sM 19.2 16.4

sM 19.2 servicii

Investiții in exploatații agricole 22 contracte de finanțare 1.282.568 lei

29 contracte de finanțare 2.073.018 euro

Sprijin pentru cooperarea 
orizontală și verticală între actorii 

din lanțul de aprovizionare
2 contracte de finanțare 129.735 euro

Servicii de instruire și formare 
profesională 3 contracte de finanțare 47.098 euro

Investiții in crearea si dezvoltarea 
de activități neagricole
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sM 19.2 publici
Investiţii în crearea și modernizarea 
infrastructurii de bază la scară mică 161 contracte de finanțare 7.777.592 euro





 Reducerea ratei de cofinanțare din partea Uniunii Europene
Cofinanțarea standard de 85% (exercițiul financiar 2014-2020) scade la 70% cofinanțarea propusă
pentru măsurile aferente pilonului II (FEADR), cu următoarele excepții:

- 100% pentru operațiunile finanțate din fondurile transferate din FEGA;
- 80% pentru intervențiile de atingere a obiectivelor de mediu și climă, investiții non-

productive, sprijin pentru acțiunile PEI și LEADER;
- 65% pentru zonele cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice.

 Creșterea contribuției naționale a statelor membre (SM) pentru menţinerea fondurilor
destinate dezvoltării rurale, astfel încât sprijinul public să nu fie afectat de diminuarea bugetului.

Propunerile Comisiei

PLANULUI STRATEGIC PAC 2021 – 2027
Alocare bugetară PILON II

Pachetul Comisiei privind Cadrul Financiar Multianual (CFM) propune o scădere de 
aprox. 5% a bugetului total PAC, astfel că alocarea pentru 2021 – 2027 va fi de aprox. 

365 mld. €, din care 78,8 mld. € FEADR pentru toate SM
Alocarea RO aferentă pilonului II (dezvoltare rurală) este de 6,7 mld. € în

scăderea cu aprox. 1,2 mld. € față de alocarea actuală (8,015 mld. €). 
Alocarea RO aferentă pilonului I (plățile directe către fermieri) este de 13,5 mld. €.



angajamente în materie de mediu și climă și alte angajamente în materie de gestionare;

constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice anumitor zone;

dezavantaje specifice anumitor zone, generate de anumite cerințe obligatorii;

investiții;

instalarea tinerilor fermieri și întreprindere rurală nou înființată;

instrumente de gestionare a riscurilor;

cooperare;

schimburi de cunoștințe și informare.

TIPURI DE INTERVENȚII ELIGIBILE

PLANULUI STRATEGIC PAC 2021 – 2027



REGULAMENTUL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

Regulament tranzitoriu (nr. 581/ 2019)

ISTORIC ȘI STADIU

COM a prezentat în Consiliul UE propunerea de Regulament
privind masurile tranzitorii pentru anul 2021 – COM (2019) 581

31 octombrie
2019

Propunerea de Regulament a fost prezentată în Comitetul Special 
pentru Agricultură (CSA) din cadrul Cons UE

5 noiembrie
2019 

Propunerea de Regulament a fost prezentată în cadrul Consiliului de 
miniștri AGRIFISH

18 noiembrie
2019 

Discuții în cadrul grupurilor de lucru ale Consiliului UE pentru finalizarea 
Regulamentului

Ianuarie –
Februarie

2020

Propunerea de Regulament a fost prezentată în GL Chestiuni Agricole 
Orizontale (HAQ) din cadrul Cons UE

13 noiembrie
2019 



REGULAMENTUL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

Regulament tranzitoriu (nr. 581/ 2019)
Elemente prevazute în cadrul Regulamentului tranzițional

Statele membre UE, pot decide să-și prelungească până la 31 decembrie 2021 
planurile de dezvoltare rurală aferente programării financiare 2014 – 2020

Prelungire  
PNDR

31.12.2021

Pentru statele membre care decid să NU extindă programele actuale, se prevede 
că suma alocată pentru FEADR 2021 va fi transferată, în totalitate, în patru părți 
egale pentru anii 2022 – 2025, în conformitate cu articolul 8 din propunerea 
Cadrului Financiar Multianual (CFM)

Dacă PNDR se prelungește cu un an, implementarea respectă regula N + 3 și va 
dura până la sfârșitul anului 2024

N + 3 = 
2024

Evaluarea și raportarea PNDR extins vor fi efectuate în conformitate cu regulile 
„2014 – 2020”

Tipurile de intervenții elgibile pentru finanțare prin FEGA și FEADR
Anexa I – Defalcarea sprijinului pentru dezvoltare rurală din partea Uniunii 
(2021), Romania – 965.503.339 Euro




	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16

