
Raport  de  activitate  pentru anul  2018 - OJFIR  Buzău 



Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a fost infiintata in baza Ordonantei 41/2014. 

Este o institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Agriculturii si 

Dezvoltarii Rurale, fiind finantata din venituri proprii si subventii alocate de la bugetul de stat. 

Scopul Agentiei il constituie implementarea tehnica si financiara a Fondului European pentru 

Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR). 

AFIR are in structura 8 Centre Regionale pentru Finantarea Investitiilor Rurale, fara personalitate 

juridica, care au arondate judetele constituite in regiunile de dezvoltare potrivit legii 315/2004. 

La nivelul fiecarui judet functioneaza un Oficiu Judetean pentru Finantarea Investitiior Rurale 

(OJFIR) fara personalitate juridica. 

Oficiul Judetean pentru Finantaea investitiilor Rurale Buzau isi are sediul in Strada Alexandru 

Marghiloman, nr. 130 si are urmatoarea structura: 

Un Serviciu Active Fixe si Plati Directe (SAFPD) 

Un Serviciu LEADER si Investitii Nonagricole (SLIN) 

Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale Buzau are un numar de 23 de salariati din 

care un Director Oficiu Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale si un expert 

compartiment IT. 



Principalele atributii pentru activitatea de implementare tehnica ale Agentiei sunt: 

 

Primirea cererilor de finantare intocmite de potentialii beneficiari ai proiectelor finantate din 

FEADR; 

Verificarea cererilor de finantare, in vederea aprobarii proiectelor finantate din FEADR, in baza    

criteriilor de eligibilitate si de selectie stabilite prin programe; 

Selectarea proiectelor finantate din FEADR, in conformitate cu prevederile programului; 

Stabilirea obligatiilor contractuale dintre Agentie si beneficiari si totodata aprobarea inceperii 

derularii proiectelor finantare din FEADR; 

Efectuarea verificarii pe teren a proiectelor care vor fi finantate din FEADR, atat inainte, cat si 

dupa aprobarea acestora; 

Intreprinderea unor actiuni privind promovarea, comunicarea, informarea si controlul, care sa 

asigure buna derulare a proiectelor finantate prin FEADR; 

Raportarea progresului masurilor care se implementeaza prin FEADR catre organismele care 

asigura managementul si coordonarea finantarii programului. 

 



Principalele atributii de plata ale Agentiei sunt: 

 

Verificarea cererilor de plata ale beneficiarilor proiectelor finantate din FEADR; 

Verificarea pe teren a proiectelor finantate din FEADR, pentru a stabili eligibilitatea platii; 

Autorizarea platii catre beneficiarii proiectelor finantate din FEADR; 

Efectuarea platii catre beneficiarii proiectelor finantate din FEADR; 

Inregistrarea angajamentelor de plata si a platilor catre beneficiarii proiectelor finantate din 

FEADR; 

Efectuarea de controale, ori de cate ori se considera necesar, la beneficiarii proiectelor 

finantate prin FEADR, dupa efectuarea platii, pentru a stabilii  eligibilitatea si conditiile 

acordarii ajutorului financiar nerambursabil 

  

   

Director  OJFIR  Buzau 

  

Cristinel  Nicolae  VIOIU 

  

  

  

 



sM 16.1, 16.1a - 29.01 - 30.04.2018 

M 20 - sesiune continuă 

sM 6.1 - 01.08 - 31.12.2018 

M 2.1 - sesiune continuă 

sM 6.3 - 01.08 - 31.12.2018 

sM 6.5 - 08.01 - 11.05.2018 

sM 4.1a - 27.12.2017 – 30.06.2018 

sM 4.1 Vegetal - 03.09 - 31.12.2018 

sM 6.2 ITI - 03.09 - 31.12.2018 

sM 6.4 ITI - 03.09 - 31.12.2018 

sM 16.1 ETAPA II - 10.12.2018 - 01.03.2019 

sM 3.1 - 02.08 - 31.12.2018 

sM 4.2 - 03.08.2018 - 31.01.2019 

sM 19.3 - 30.07 - 28.12.2018 

sM 1.2 – deschisă 09.08.2018 

sM 4.2 GBER - 21.12.2018 - 30.06.2019  

796.739.599,72 € 

  

sM 1.1 - 14.02.2018 - 14.02.2019 

• 808.242.748,72€ Alocare* 

• 1.199.731.241,80 € Depunere* 

• 178.798.107,07 € Selectare* 

• 34.294.995,50 € Contractare* 

sM 4.1 Ferme Familie - 03.09.2018 - 31.03.2019 

sM 16.1a ETAPA II -10.12.2018 -15.03.2019 

Sesiuni derulate în anul 2018 

*valori publice exprimate în Euro 



sM 4.1a 
Alocat  

85.000.000 € 
Depus 

163.249.015 € 
Selectat  

85.592.463 € 
Contractat 

14.151.184 € 

sM 6.5 
Alocat 

12.290.531 € 
Depus 

19.343,8 € 

sM 16.1, 16.1a 
ETAPA I 

Alocat 
12.542.761 € 

M 1.1 
Alocat 

46.313.707 € 
Depus 

9.354.885 € 
Selectat 

7.671.750 € 
Contractat 
508.645 € 

M 20 
Contractat 

9.719.525,02 € 

M 2.1 
Alocat 

11.105.086,40 € 
Contractat 

3.895.641,48 € 

Sesiuni derulate în anul 2018* 
*valori publice exprimate în Euro 



sM 6.1 
Alocat 

11.000.000 € 
Depus 

27.990.000 € 
Selectat 

5.760.000 € 
Contractat 
5.390.000 € 

sM 6.3 
Alocat 

51.500.000 € 
Depus 

97.185.000 € 
Selectat 

165.000 € 

sM 19.3 
Alocat 

2.318.573 € 
Depus 

86.875 € 
Selectat 

59.952,87 € 

sM 3.1 
Alocat 

6.108.739 € 

sM 4.2 
Alocare 

203.000.000 € 
Depus 

198.584.869 € 
Selectat 

3.739.251 € 

M 1.2 
Alocat 

12.813.333 € 
Depus 

839.292 € 
Selectat 

599.292 € 

Sesiuni derulate în anul 2018* 
*valori publice exprimate în Euro 



sM 16.1, 16.1a 
ETAPA II 

Alocat 
12.542.761 € 

sM 4.1 
Alocat 

303.000.000 € 
Depus 

693.054.374 € 
Selectat 

74.300.398 € 

sM 4.2 GBER 
Alocat 

35.348.504 € 

Sesiuni derulate în anul 2018* 
*valori publice exprimate în Euro 



0,068 

/ 

0,022 

Mld. € 

567 

/ 

242 

Proiecte de 

investiții 

494 

/ 

60 

Proiecte de 

investiții 

0,090 

/ 

0,012 

Mld. € 

1,009 

/ 

119 

Proiecte de 

investiții 

Depuse - OJFIR 

Total / 2018 

Selectate - OJFIR 

Total / 2018 
Contractate - OJFIR 

Total / 2018 
(nu includ proiecte din tranziție) 

4,150 miliarde euro plăți efectuate către beneficiari PNDR - AFIR 

0,034 miliarde euro platţi efectuate către beneficiari  PNDR - Jud.  Buzău 

44% grad de absorbție al fondurilor acordate de Comisia Europeană - AFIR 

0, 82% grad de absorţie al fondurilor acordate de Comisia Europeana - OJFIR Buzău                                                                      

9,44 

Mld. € 

 

Alocare PNDR – 

AFIR Bucuresti 

STADIUL IMPLEMENTĂRII PNDR 2020 – Judeţul Buzău 

0,127 

/ 

0,027 

 Mld. € 
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Contracte - Valoare Publică (Mil. Euro) Plăți - Valoare Publică (Mil. Euro) 

Valori proiecte contractate și plăți efectuate – Judeţul Buzău (Mil  Euro) 



TARGHET 6,00 €  

REALIZAT 6,10 € 

Locul 5 pe ţară ca sumă plătită 

Locul 2 pe ţara ca procent realizat 
Locul 3 pe ţară ca sumă şi procent 

 Locul 1 pe CRFIR Constanţa 

OJFIR Buzău – targhet şi realizări în anul 2018 
*valori publice exprimate în  Mil. Euro 



pentru instalarea ca  
șefi de exploatație 

prin sM 6.1    

337 de fermieri sprijiniți financiar prin PNDR 2020,  
din care 132 de fermieri din zona montană - Judeţul Buzău 

pentru dezvoltarea  
fermelor mici 
prin sM 6.3 

pentru dezvoltarea investițiilor  
în mediul rural prin sM 19.2 

pentru dezvoltarea  
exploatațiilor 

agricole 
prin sM 4.1    

pentru dezvoltarea  
exploatațiilor 

pomicole 
prin sM 4.1a    

Persoane 
juridice au 
contractat 

fermieri  
au contractat 

fermieri  
au contractat  

fermieri  
au contractat 

fermieri  
au contractat 



pentru înființarea  
activităților neagricole 

prin sM 6.2    

pentru dezvoltarea  
activităților neagricole 

prin sM 6.4    

29 de antreprenori sprijiniți financiar prin PNDR 2020,  
cu fonduri nerambursabile de 3,0 de milioane de euro - Judeţul 

Buzău 

antreprenori 
au contractat 

antreprenori 
au contractat 



123 IMM 101 Km 

140 familii  9 Unități 156 Angajați 

INDICATORI DE REALIZARE prin PNDR 2020 – Judeţul Buzău   

cu investiții nonagricole 
în mediul rural 

drumuri comunale 
în curs de modernizare 

de fermieri susținuți financiar 
pentru înființarea fermelor 

de procesare a produselor  
agricole și pomicole 

în noi locuri de muncă la investiții 
finanțate prin PNDR 



29 Km 105 mii locuitori 51 Km 

INDICATORI DE REALIZARE prin PNDR 2020 – Judeţul Buzău  

de rețea de alimentare 
cu apă în mediul rural 

de rețea de canalizare  
în mediul rural 

beneficiază de infrastructură 
rurală și de patrimoniu cultural reabilitate 



MĂSURI APLICATE DE AFIR PENTRU ACCELERAREA ABSORBȚIEI PNDR  

INFORMARE 

BENEFICIARI 

ÎNDRUMARE ȘI 

SPRIJIN 

SIMPLIFICARE 

CADRU 

PROCEDURAL 



Elaborarea 

unor ghiduri 

clare, 

transparente. 

Informare 

beneficiari la 

momentul 

contractării 
cu privire la 

problemele 

importante 

de care 

trebuie să 
țină cont.  

Atenționare 
beneficiari înainte de 

depunerea cererii 

pentru ultima tranșă 
de plată. 

Participare 

activă la 
conferințe, 
seminarii și 
întâlniri cu 

reprezentanții 
comunelor și  

ai potențialilor 
beneficiari din 

spațiul rural. 



Consultare 

beneficiari cu 

privire la 

problemele 

cu care se 

confruntă 

Schimb de informații 
pentru deblocarea fluxului 

documentar între AFIR și 
ANAP 

Semnare act adițional 
la protocolul de 

colaborare cu Agenția 
Națională pentru 
Achiziții Publice 

Întâlniri periodice cu 
Asociația Română a 

Băncilor, FGCR, 
FNGIMM și ANAR 

Întâlniri cu 
centrele 

regionale, 

pentru 

identificarea 

deficiențelor  



Reverificarea înainte de 
contractare a criteriilor de 

eligibilitate și selecție de la 
momentul cererii de finanțare,  
pentru a se evita efectuarea, de 

către solicitanți, de cheltuieli care 
se pot declara neeligibile. 

Proiectul tehnic  

nu se mai prezintă 
înainte de 

contractare,  

ci doar după 
semnarea 

contractului de 

finanțare. 

Modificarea legislației 
specifice în vederea 
fluidizării procesului de 
contractare. 

Organizarea și 
monitorizarea 

structurilor teritoriale 

cu atribuții în 
evaluare, precum  

și a sediului  
central. 



Oficiul  Judeţean 

Pentru  Finanţarea 

Investiţiilor 

Rurale  Buzău 


