
Raport de activitate sintetic al

OJFIR HUNEDOARA- Semestrul I-2018



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 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.



Implementarea PNDR 2007-2013 la nivel de regiune 5-Vest Timisoara , in date statistice, 

este conform celor de mai jos:
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3,604,055,983.11 2,740,390,141.44 4.591 2,338,851,240.32 88,35% 3.262 312,942,582.29

AR 832,239,036.55 588,266,373.96 1.234 510,612,780.35 90,78% 524 53,572,675.51

CS 749,510,044.40 654,941,014.40 911 530,904,668.15 83,99% 1.277 103,486,430.03

HD 603,159,412.15 510,087,647.15 1.296 449,402,227.75 91,04% 891 44,523,308.53

TM 1,419,147,490.01 232.669.349,77 1.150 847,931,564.07 88,84% 470 111,360,168.22



ACTIVITATEA IN 2018  (1 ianuarie – 30 iunie 2018)

Activitate Serviciul Active Fizice si Plati Directe- 1 Sef serviciu

• Compartiment Evaluare – 5 experti

•Situatia depunerii cererilor de finantare in perioada ianuarie –iunie 2018
INSTRUMENTAT DOCUMENTATII CONTRACTARE - 166



Compartiment Implementare – 3 experti
INSTRUMENTAT NOTE MODIFICARE CONTRACT/DECIZIE : 28, d.c. 5 pt. Sm 4.1; 16 pt sM 6.1; 7 pt. sM 6.3

DOARE DE PLATA DEPUSE

MASURA DEPUSE SPRIJIN 

NERAMBURSABIL 

(EURO)

6.1 19 210.000

6.3 174 1.860.000

4.1 3 170.000

Total 196 2.240.000



Activitate : Serviciul Leader si Investitii Non-agricole(SLIN)-1Sef serviciu

: 3 experti

ACTIVITATEA IN 2018  (1 ianuarie – 30 iunie 2018)

Masura NR CERERI VALOARE NERAMBURSABILA EURO

19.2/4.1 4 162.092,00

19.2/6.1 3 120.000,00

19.2/6.2 5 230.000,00

19.2/6.3 4 60.000,00

19.2/6.4 2 139.998,00

19.2/7.2 3 248.794,00

19.2/7.4 6 488.823,00

19.2/7.5 1 79.384,00

TOTAL 1.529.091,00



Compartiment Implementare – 3 experti

DOSARE DE PLATA DEPUSE

NOTE DE APROBARE/ACTE ADITIONALE INSTRUMENTATE

2 NOTE PE SM6.2

6 NOTE PE SM19.4

1 DOCUMENTATIE DE ACT ADITIONAL PE SM6.4(313)

NOTA:  OJFIR HUNEDOARA, ARE PREVIZIONATE PLATI IN VALOARE DE 5,31 MIL. EURO PENTRU ANUL 2018, SI ARE     

EFECTUATE PLATI DE 2,6 MIL. EURO PANA IN PREZENT, REZULTAND CA SUNTEM IN GRAFICUL STABILIT DE CATRE A

BUCURESTI.

Masura NR CERERI VALOARE NERAMBURSABILA EURO

19.2/6.1 3 90.000,00

19.2/6.2 4 126.000,00

19.2/6.3 4 44.999,99

TOTAL 260.999,99



Informaţii cu privire la activitatea de evaluare a cererilor de evaluare:

La Oficiul Judetean pentru Finantarea investitiilor Rurale(OJFIR) activitatea

compartimentelor de evaluare a cererilor de finantare consta in verificarea conformitatii si

eligibilitatii proiectelor, efectuandu-se(acolo unde este cazul) si vizite in teren, precum si

acordarea de punctaje fiecarui proiect conform criteriilor de selectie in baza carora se

intocmesc Rapoartele de selectie la nivel national.

Mentionam ca in activitatea de verificare cereri de plata ,dupa efectuarea conformitatii se

realizeaza si vizita in teren pentru beneficiarii privati( doar pentru transa 2 in cazul Sm 6.1 si

6.3). In urma vizitei in teren se intocmesc Rapoarte de verificare dupa care se intocmesc

Certificate de plata cu sumele eigibile constatate de catre experti



A fost realizata si activitatea de supracontrol asupra masurilor delegate catre APIA(M214, M10, 

M11, M13), din  PNDR, pentru 18  de 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 Mai si Iunie au fost organizate Caravane de informare , care s-au deplasat in mai 

multe unitati administrativ teritoriale ale  judetului, in specila la cele  care au potential de crestere a 

bovinelor(acestea fiind domeniu prioritar ca si criteriu de selectie pt. sM 6.1 si 6.3)unde au fost 

furnizate informatii agricultorilor, privind modul de accesare al PNDR 2014-2020.

Activitatea desfăşurată de către personalul OJFIR HUNEDOARA în Semestrul I- anul 2018, 

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 .



In ceea ce priveste beneficiarii publici ai PNDR 2014-2020, de la inceput si pana in prezent, situatia se prezinta astfel:

1.SM 7.2 ”Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” --- Infrastructură de apă/ apă uzată, ---
Infrastructură rutieră de interes local, : 36 proiecte selectate in valoare de: 32.766.511,00 Euro
2.SM 7.6 ”Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural” : 27 proiecte selectate in valoare de 8.878.976,00 Euro
3.Schema de Ajutor de Stat aferentă sM 4.3 ”Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole 
și silvice : 1 proiect selectat in valoare de 1.499.487,00 Euro

Vă mulțumesc pentru atenția acordată
și vă doresc succes!
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