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La conferința intitula-
tă „PNDR 2014 – 2020 în 
sprijinul agriculturii și dez-
voltării rurale din Româ-
nia” a participat, pe lân-
gă reprezentanții AFIR, 
în frunte cu directorul 
agenției, Adrian Chesno-
iu, și secretarul de stat din 
Ministerul Agriculturii Ale-
xandru Potor. Lor li s-au 
alăturat și directorul ge-
neral adjunct al Agenției 
de Plăți și Intervenție în 
Agricultură (APIA), Con-
stantin Bârlă, precum și 
reprezentanți ai Autorității 
de Management PNDR 
(AM-PNDR), specialiști în 
agricultură și fermieri. Il-
fovul a fost reprezentat 
de Cristian Șlincu, director 
al Oficiului Județean pen-
tru Finanțarea Investițiilor 
Rurale (OJFIR) și de Ion 
Nicuț, director al Centrului 
Județean APIA. 

România, locul trei 
în UE la absorbția 
de fonduri prin 
PNDR

Putem spune, fără să 
greșim, că afirmația din 
titlul articolului este sus-
ținută pe deplin de volu-
mul investițiilor derulate 

prin intermediul progra-
melor și măsurilor gesti-
onate de AFIR. O certifi-
că însuși secretarul de stat 
MADR, Alexandru Potor. 
Acesta i-a anunțat pe cei 
prezenți în sală că Româ-
nia ocupă locul trei în Uni-
unea Europeană în ceea 
ce privește sumele efectiv 
absorbite prin PNDR 2020, 
după primele două trimes-
tre din acest an, fiind de-
vansată doar de Franța și 
Germania.

„Suntem în urma 
Fran ței și Germaniei, cu 
doar vreo 200 de milioane 
de euro. Acestea sunt ci-
frele pe care le avem dis-
ponibile până la luna a 
șasea, care nu iau în cal-
cul eforturile făcute de 
către AFIR, AM-PNDR și 
APIA în lunile iulie, august 
și septembrie. Eu cred că, 
după ce vom avea și aces-
te sume, România urcă în 
clasamentul european, dar 
consider că și poziția a tre-
ia este extrem de prestigi-
oasă și de aceea adresez 
mulțumiri colegilor, benefi-
ciarilor care au făcut efor-
turi să depună aceste pro-
iecte și tuturor care au 
avut o contribuție la acest 
progres. Plățile pentru tri-
mestrul trei se vor deconta 
în luna decembrie, iar ce-
le din perioada octombrie 
— decembrie la începutul 
lunii anului 2018”, a preci-
zat Potor.

Un bilanț 
promițător

Potrivit datelor pre-
zentate de AFIR, în 2017 
s-a înregistrat cel mai ridi-
cat nivel al plăților efectu-
ate într-un an prin PNDR 
2020, cu un total de 1,73 
miliarde de euro plătiți că-
tre fermieri, procesatori, 
antreprenori și autorități 
publice locale. Din tota-
lul plăților efectuate, 1,56 
miliarde de euro reprezin-
tă contribuția Uniunii Eu-
ropene, iar restul de 164 
de milioane de euro sunt 
contribuția bugetului de 
stat.

Suma reprezintă atât 
plățile aferente proiecte-
lor de investiții finanțate 
prin PNDR 2020, cât și 
valoarea plăților compen-
satorii pentru  șapte mă-
suri de mediu și climă, 
delegate către APIA spre 
implementare. Acestea 
sunt Măsura 10 „Plăți de 
agro-mediu și climă”, Mă-
sura 18 „Agricultura eco-
logică”, Măsura 13 „Zone 
care se confruntă cu con-
strângeri naturale sau cu 
alte constrângeri specifi-
ce”, Măsura 14 (fostă Mă-
sura 215 – n.r.) „Plăți pen-
tru bunăstarea animale-
lor”, Măsura 214 „Plăți de 
agromediu” – pentru an-
gajamente aflate în de-
rulare din PNDR 2007-
2013, Măsura 8 „Investiții 

în dezvoltarea zonelor îm-
pădurite și îmbunătățirea 
viabilității pădurilor. Sub-
măsura 8.1 „Împăduriri și 
crearea de suprafețe îm-
pădurite”

Măsura 15 „Servicii 
de silvomediu, servicii cli-
matice și conservarea pă-
durilor. Submăsura 15.1 
„Plăți pentru angajamen-
te de silvomediu”. 

Fond de 3,4 miliarde 
de euro

Absorbție de 30%
De la demararea Pro-

gramului Național de Dez-
voltare Rurală în 2015, 
AFIR a primit solicitări de 
finanțare în valoare de 
peste 6,8 miliarde de eu-
ro și a semnat 42.000 de 
contracte de finanțare cu 
beneficiarii proiectelor de 
investiții, în valoarea tota-
lă de 2,8 miliarde de eu-
ro, fonduri europene ne-
rambursabile. Valoarea 
to ta  lă a plăților efectua-
te de AFIR până la acest 
moment se ridică la peste 
2,4 miliarde de euro, ce-

ea ce reprezintă un grad 
de absorbție de 30% din 
alocarea de 8,12 miliarde 
de euro a Uniunii Europe-
ne disponibilă până la fi-
nele anului 2023.

Cele mai accesate mă-
suri sunt cea pentru insta-
larea tinerilor fermieri (sM 
6.1), pentru care AFIR a 
primit peste 6.170 de ce-
reri de finanțare în cadrul 
căreia s-au semnat con-
tracte de finanțare însu-
mând 292 milioane de eu-
ro și sM 6.3 „Sprijin pen-
tru dezvoltarea ferme-
lor mici”, pentru care s-au 
primit 5.183 de cereri de 
finanțare și  s-au încheiat 
contracte cu o valoare to-
tală de 49 milioane de eu-
ro. Pentru sM 6.1 plățile 
transferate au avut o va-
loare de 223 milioane de 
euro, iar în cazul sM6.3 au 
intrat în conturile fermieri-
lor 48 de milioane de euro. 

Mereu alături de 
fermieri

În cuvântul său, Adri-
an Chesnoiu, directorul 

AFIR a subliniat faptul că 
cei implicați în ducerea la 
bun sfârșit a PNDR 2020 
sunt hotărâți să depună 
toate eforturile în sprijini-
rea celor care depun pro-
iecte pentru a le finaliza 
cu succes. „Ne aflăm la 
jumătatea implementării 
PNDR 2020 și este extrem 
de important ca banii pe 
care îi avem la dispoziție 
din fondurile europene 
pentru dezvoltare rura-
lă să-i aducem către fer-
mieri, astfel încât la fi-
nalul exercițiului financi-
ar să nu avem nicio dez-
angajare. Pentru aceas-
ta este nevoie ca banii să 
ajungă cât mai repede la 
dispoziția beneficiarilor, 
lucru care s-a întâmplat 
în primăvara anului 2017 
și pe tot parcursul anului. 
În agenție s-a depus un 
efort susținut și cred că a 
fost remarcat acest lucru, 
pentru că le-am cerut co-
legilor mei atât din sediul 
central, cât și din teritoriu, 
să fie aproape de benefi-
ciari”, a subliniat directo-
rul AFIR Adrian Chesnoiu.

Aceste afirmații au fost susținute și de 
către cei doi reprezentanți ai Ilfovului, 
Cristian Șlincu și Ion Nicuț
„Așa cum a subliniat dl. director 
Chesnoiu, ne străduim să fim mereu 
alături de fermieri, să-i sprijinim cu toate 
forțele noastre pentru a duce la bun 
sfârșit proiectele demarate. Numai astfel 
vom putea avea o agricultură modernă, 
care să se ridice la standardele 
europene de vârf, agricultorii vor 
prospera, iar noi toți vom avea de 
câștigat de pe urma acestui lucru, pentru 
că o agricultură eficientă înseamnă 
bunăstare în țară”, ne-a declarat Cristian 
Șlincu, directorul OJFIR Ilfov. 
La rândul său, directorul CJ APIA Ilfov 
a scos în evidență faptul că, în urma 
activității susținute a angajaților Agenției 
de Plăți, de anul acesta, avansul din 
subvenții a fost acordat mai devreme 
ca niciodată. „Este pentru prima oară 
când APIA începe plățile avansului din 
subvenții la 16 octombrie. Și vorbim 
de un avans consistent, de 70 la sută 
din valoarea totală. Totodată, plata 
regulară se va efectua până la finalul lui 
decembrie, astfel încât fermierii să-și 

poată pregăti cât mai bine campania 
din 2018. Toate acestea reprezintă 
rezultatul eforturilor noastre susținute și 
îi asigurăm pe agricultori că vom fi mereu 
alături de ei pentru a-i sprijini în munca 
lor”, ne-a spus Ion Nicuț.

actualitate

Târgul Internațional 
dedicat agriculturii 
și industriei 
agroalimentare 
Indagra 2017 a 
găzduit joi, 26 
octombrie, o 
conferință organizată 
de Agenția pentru 
Finanțarea 
Investițiilor Rurale 
(AFIR). A fost un prilej 
de a efectua un bilanț 
al activității Agenției, 
de la demararea 
Programului Național 
de Dezvoltare Rurală 
(PNDR) 2014-2020, 
începând cu anul 
2015.

Andrei Dumitru

Satul românesc are viitor!
Conferință AFIR la târgul Indagra

Sprijin susținut pentru agricultori
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