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Astfel, AFIR a efec
tuat, în anul financiar 
2017, plăți în valoare to
tală de 1,75 miliarde eu
ro către fermieri, pro
cesatori, antreprenori și 
autorități publice loca
le  fiind înregistrat cel 
mai ridicat nivel al plăților 
efectuate întrun an, prin 
PNDR 2020.

De la demararea 
PNDR, în 2015, AFIR 
a primit solicitări de 
finanțare în valoare de 
peste 6,8 miliarde euro și 
a semnat 42.000 de con
tracte de finanțare, în va
loare totală de 2,8 miliar
de euro, fonduri europene 
nerambursabile. Valoarea 
totală a plăților efectua

te de AFIR până la acest 
moment se ridică la pes
te 2,4 miliarde euro, ceea 
ce reprezintă un grad de 
absorbție de 30% din alo
carea de 8,12 miliarde eu
ro a UE disponibilă până 
la finele anului 2023.

În Ilfov, pentru 2017, 
valoarea plăților efectua
te către beneficiarii PNDR 
2020 se ridică la 4,3 mi
lioane euro, iar în cadrul 
sesiunilor lansate sau de
pus 154 cereri de finanța
re în valoare de 23,2 mili
oane euro. Cele mai mul
te solicitări de finanțare 
depuse online în Ilfov, în 
2017, sunt pentru înființa
rea de activități neagrico
le în spațiul rural. Astfel, 

prin intermediul submă
surii (sM) 6.2, OJFIR a pri
mit 72 cereri de finanțare 
în valoare de 3,66 milioa
ne euro și a semnat con
tracte de finanțare însu
mând 3,84 milioane eu
ro (aici incluzând contrac
tele de finanțare încheia
te de la demararea PNDR 
2020). Valoarea plăților 
transferate către benefi
ciari în acest an este de 
aproximativ 1,52 milioa
ne euro. De asemenea, 
pentru crearea și dezvol
tarea de activități neagri
cole (sM 6.4), în 2017 s
au primit 27 de cereri de 
finanțare cu o valoare to
tală de 4,36 milioane eu
ro. Pentru acest sector s
au semnat contracte de 
finanțare valorând aproxi
mativ 2,35 milioane euro. 
Valoarea plăților efectua
te pentru beneficiarii sM 
6.4 este de 770.000 euro.

Prin PNDR 2020, fer
mierii au solicitat finan
țare și pentru investiții 
în exploatații agrico
le (sM 4.1), fiind depu
se la OJFIR  14 cereri de 
finanțare în valoare tota

lă nerambursabilă de 8,45 
milioane euro. Pentru sM 
4.1, în Ilfov sau semnat 
3 contracte, în valoare de 
810.000 euro, iar în acest 
an sa transferat benefi
ciarilor suma de 370.000 
euro. În același timp, prin 
intermediul sM 4.1a „In
vestiții în exploatații po
micole”, în 2017 a fost pri
mită o cerere de finanțare 
care, la acest moment, se 
află în curs de evaluare, 
alte două contracte fiind 
semnate și efectuate plăți 
către beneficiari în valoa
re de 660.000 euro.

Alte submăsuri, 
alte plăți

În cazul sM 6.1 “Spri
jin pentru instalarea tine
rilor fermieri”, OJFIR a pri
mit 26 cereri de finanțare 
în valoare de 1,1 milioane 
euro și sau semnat con
tracte de finanțare însu
mând 950.000 euro. Va
loarea plăților transfera
te către tinerii fermieri din 

Ilfov, în acest an, este de 
430.000 euro.

Prin intermediul sM 
6.3 „Sprijin pentru dez
voltarea fermelor mici”, 
OJFIR a primit, în acest 
an, 9 cereri de finanțare 
în valoare totală neram
bursabilă de 140.000 eu
ro. Valoarea contractelor 
încheiate cu beneficiarii 
este de 60.000 euro, iar 
plățile efectuate pentru 
dezvoltarea fer melor mi
ci din Ilfov sunt în valoare 
de circa 40.000 euro.

Prin intermediul sub 
mă  surilor care ofe ră spri
jin pentru in vestiții în pro
cesarea/mar ketingul pro
duselor agricole, proce
satorii din Ilfov au depus 
în 2017 proiecte în valoa
re de peste 4,5 milioane 
euro, acestea aflânduse 
în curs de evaluare, iar 
pentru infrastructura agri
colă, silvică și de irigații, 
finanțată prin sM 4.3, pâ
nă în prezent, la nivelul 
județului nu au fost depu
se cereri de finanțare.

Bani pentru 
drumuri  
comunale sau 
protejarea 
patrimoniului 
cultural

Pentru investiții în 
dezvoltarea infrastructu
rii de bază din mediul ru
ral, finanțate prin sM 7.2, 
în Ilfov sa depus un pro
iect valorând aproximativ 
1 milion euro, prin care 
se urmărește reabilitarea 
unor drumuri comunale, 
pentru care sau efectu
at plăți de 330.000 euro. 
Prin sM 7.6 „Investiții aso
ciate cu protejarea patri
moniului cultural” au fost 
semnate două con tracte 
în valoare de 480.000 eu
ro, din care sau transfe
rat beneficiarilor aproxi
mativ 180.000 euro. De 
asemenea, în Ilfov sau 
constituit 4 Grupuri de 
Acțiune Locală (GAL) ale 
căror strategii însumează 
4,6 milioane euro, sumă 
care va fi plătită până la 
sfârșitul perioadei de im
plementare a PNDR 2020.
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Cine suntem?

SC Innovation Services Solution SRL este 
o companie cu capital 100 % Românesc, 
ce activează în domeniul arhivării fizice și 
electronice a documentelor.

Suntem deschiși la noi oportunități și știm 
că nevoile clienților nu seamănă niciodată 
între ele, astfel că ne adaptăm și creăm 
soluții personalizate pentru fiecare client în 
parte.

Ne remarcăm prin profesionalismul cu 
care ne desfășurăm activitatea și punem 
mare preț pe nevoile cu cliențiilor noștri.  
Oferim securitate, transparență și control 
total asupra informațiilor.

Ce ne dorim?

Dorim sa ne sprijinim clienții în gestionarea 
cât mai ușoară a documentelor.

Astfel, venim în sprijinul acestora, cu  
servicii de arhivare clasică și electronică, 
precum și cu servicii de implementare a 
unor sisteme personalizate de management  
electronic al documentelor.

Ce putem face?

Avem resursele necesare asigurării orică
rui serviciu privind arhivarea documen telor 
și managementul electronic al acestora, de 
la crearea acestora, scanarea și legarea 
documentelor, până la depozitarea lor în 
spații adecvate. Totul în conformitate cu re
gle mentările legale în vigoare. 

Management eficient de timp și cost
Rapiditate în găsirea documentelor

Control permanent al arhivelor
Garanția informațiilor

Soft specializat de management al documentelor
Personal cu experiență

Certificări ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001

Garanția confidențialității informațiilor
Management eficient de timp și cost

Acces ușor și rapid de la distanță, inclusiv pe telefonul mobil
Control permanent al arhivelor

Personal specializat, cu atestat de arhivare
Acoperire de 100% a teritoriului țării

Clienți: principalele instituții publice, companii private

 Scanare documente; 

 OCR-izare documente; 

 Constiruire bază de date  
în format PDF 

 implementarea sistemului  
de management al documentelor: 
soft, server, mentenanță sistem
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servicii  
complete de:

Management 
electronic al 
documentelor

Arhivare Legătorie Digitizare

Scanare Constituire bază de date
Implementare și mentenanță  

sistem electronic

advertorial

 Gruparea documentelor  
în dosare

 Întocmirea nomenclatorului

 Constituirea dosarelor

 Inventarierea dosarelor

 Selecționarea documentelor

 Protejarea și securitatea 
documentelor

Plusul nostru

avantajele Clientului

Plusul nostru

avantajele Clientului
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2017 - cel mai ridicat nivel al plăţilor 
efectuate într-un an prin PNDR 2014 - 2020
Oficiul Judeţean pentru Finanţarea 
Investiţiilor Rurale (OJFIR) Bucureşti a 
prezentat bilanţul accesării fondurilor 
europene derulate prin Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 
2014 - 2020, în judeţul Ilfov, în cursul 
anului 2017


