INFORMAȚII CU PRIVIRE LA ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE ÎN PERIOADA 2021 – 2027.

În vederea derulării Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014‐2020 în perioada de tranziţie
2021‐2022, pentru finanțarea proiectelor ce vizează măsurile de dezvoltare rurală, România are la
dispoziție un buget de 2,84 mld. euro (UE) din care 2,15 mld. euro FEADR și 692,1 mil. euro EURI
(Instrumentul de Redresare al Uniunii Europene), la care se adaugă cofinanțarea națională, astfel încât
alocarea publică totală estimată este de cca. 3,26 mld. euro. Aceste fondurile trebuie cheltuite cel târziu
până la data de 31 decembrie 2025.
În cursul anului 2021, până la definitivarea PNS 2021‐2027, pentru perioda de tranziție, au fost
lansate sesiuni de depunere de cereri de finanţare pentru următoarele submăsuri:


submăsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor – pentru

cultura toamnă 2020 și primăvară 2021 în sectorul vegetal și pentru polițele încheiate în anul 2021
în sectorul zootehnic” având o alocare financiară de 31,20 milioane Euro, sesiunea de depunere fiind
deschisă în perioada 28 iulie – 31 octombrie 2021;


submăsura 9.1 „Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol” cu o alocare

financiară de 6.769.295 Euro, sesiunea de depunere fiind deschisă în perioada în perioada 29 iulie –
29 octombrie 2021;


6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” cu o alocare financiară de 100,00

milioane Euro, din care 30,00 milioane Euro pentru zona montană,


6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” cu o alocare financiară de 87,00 milioane

Euro, din care 26,10 milioane Euro pentru zona montană,


16.4 „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de

aprovizionare”cu o alocare financiară de 40,00 milioane Euro,


16.4a „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de

aprovizionare ‐ sectorul pomicol” cu o alocare financiară de 10,00 milioane Euro.
Pentru cele 4 submăsuri mai sus prezentate, sesiunea de depunere a cererilor de finanțare este
deschisă în perioada 27 august ‐ 27 noiembrie 2021.


submăsura 5.1 „Sprijin pentru investiții în acțiuni preventive menite să reducă

consecințele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse și catastrofale ‐ pentru beneficiarii
privați” cu o alocare financiară de 6.281.305 Euro, sesiunea de depunere fiind deschisă în perioada 20
septembrie – 20 decembrie 2021;


submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole”

Fondurile disponibile pentru această submăsură sunt de 182.777.722 Euro și sunt împărțite în două
componente, după cum urmează: Sprijin pentru investiții de modernizare în procesarea/ marketingul
produselor agricole – cu o alocare financiară de 143.611.067 Euro și Sprijin pentru investiții noi,
extindere și modernizare în procesarea/ marketingul produselor agricole pentru plante proteaginoase
având o alocare financiară de 39.166.655 Euro. Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare este
deschisă în perioada 8 octombrie 2021 – 7 ianuarie 2022.


submăsura 4.2a „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol”

având alocate 20.471.752 de Euro, sesiunea de depunere a cererilor de finanțare fiind deschisă în
perioada 14 octombrie 2021 – 14 ianuarie 2022.


submăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole”. Fondurile disponibile pentru submăsura

4.1 sunt în sumă de 760, 00 milioane Euro, alocate pe pachete (componente) astfel:
-

125,00 milioane Euro pentru P 4.1.1 – Achiziții simple de utilaje agricole și/ sau

irigații, drenaj, desecare la nivelul fermei ‐ vegetal;
-

55,00 milioane Euro pentru P 4.1.2 – Condiționare și procesare în fermă și marketing

– modernizare exploatație (vegetal), exceptând legumicultura și cartofii;
-

55,00 milioane Euro pentru P 4.1.3 – Condiționare și procesare în fermă și marketing

– modernizare exploatație (zootehnic);
-

75,00 milioane Euro pentru P 4.1.4 – Tineri fermieri – achiziție utilaje;

-

240,00 milioane Euro pentru P 4.1.5 – Investiții în zootehnie (producție primară,

condiționare și marketing) – NAȚIONAL;
-

60,00 milioane Euro pentru P 4.1.6 – Investiții în zootehnie (producție primară,

condiționare și marketing) – MONTAN;
-

100,00 milioane Euro pentru P 4.1.7 – Legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi

(producție primară, condiționare și marketing) – înființare, extindere, modernizare;
-

50,00 milioane Euro pentru P 4.1.8 – Condiționare, procesare și marketing – legume,

cartofi‐modernizare exploatație.
Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare este deschisă în perioada 25 octombrie 2021 – 25
ianuarie 2022.


submăsura 4.3A „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea

infrastructurii agricole și silvice – componenta infrastructura de acces AGRICOLĂ” cu o alocare
financiară de 104.094.911 Euro, sesiunea de depunere a cererilor de finanțare fiind deschisă în
perioada 28 octombrie 2021 – 27 ianuarie 2022.



submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” cu o

alocare financiară de 50,00 milioane Euro, sesiunea de depunere a cererilor de finanțare fiind deschisă
în perioada 29 octombrie 2021 ‐ 31 ianuarie 2022.


submăsura 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” cu o alocare

financiară de 100,00 milioane Euro, sesiunea de depunere a cererilor de finanțare fiind deschisă în
perioada 02 noiembrie 2021 – 01 februarie 2022.
Precizăm faptul că, la data întocmirii prezentei, în judeţul Harghita, în cadrul sesiunilor deschise
pentru anul 2021, au fost depuse un număr de 156 de proiecte pentru care valoarea ajutorului public
nerambursabil este de 26,98 milioane euro. Interesul cetăţenilor pentru accesarea fondurilor puse la
dispoziţie prin PNDR este foarte mare astfel că, fondurile alocate la nivel național pentru sM4.3, sM6.1,
sM6.2 și sM 6.4 au fost deja epuizate.
În vederea accesării de fonduri europene disponibile prin Programul Național de Dezvoltare
Rurală 2014 – 2020 în perioada de tranziție 2021‐2022, solicitanții vor găsi toate informațiile necesare pe
pagina oficială de internet a AFIR la adresa: www.afir.info.
Referitor la paşii care trebuie urmaţi de către fiecare solicitant, precizăm faptul că, depunerea
cererilor de finanţare se realizează numai on‐line pe pagina oficială de internet www.afir.info, unde
solicitanții trebuie să își creeze un cont de utilizator. Formularul standard al Cererii de finanțare este
prezentat în Anexa 1 atașată la fiecare Ghid al solicitantului specific fiecărei submăsuri în parte și este
disponibil, în format electronic, tot pe adresa de internet a AFIR.
Cererea de finanțare trebuie redactată pe calculator, în limba română și trebuie să aibă atașate
toate anexele administrative și tehnice stabilite în Ghidul solicitantului specific fiecărei submăsuri în parte.
De asemenea, cererile trebuie completate într‐un mod clar și coerent pentru a înlesni procesul de evaluare
a acestora. Privind completarea Cererii de finațare, este foarte important să fie înscrise numai informații
necesare și relevante, care vor pune în evidență modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce
vor rezulta din implementarea acestuia și în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor
programului.
Un alt aspect important de menționat, se referă la utilizarea semnăturii electronice în relația
dintre AFIR și solicitanții și beneficiarii PNDR. Un avantaj al utilizării semnăturii electronice îl reprezintă
faptul că, pentru documentele semnate electronic, AFIR nu va mai solicită listarea și ulterior scanarea
documentului, acest document fiind original în forma încărcată on‐line.
Depunerea proiectelor se realizează lunar doar pentru proiectele ce au punctajul estimat
(evaluare‐prescoring) mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent lunii respectiv. Cererile de finanțare

al căror punctaj (scor) rezultat în urma evaluării este mai mic decât nivelul pragului de calitate aferent lunii
în care au fost depuse, devin neconforme.
Totodată, pentru a fi selectați pentru finanțare, solicitanții trebuie să îndeplinească cerinţele de
conformitate şi eligibilitate menţionate în Ghidul solicitantului ataşat fiecărei submăsuri în parte.
Verificarea eligibilității tehnice și financiare constă în: verificarea eligibilității solicitantului, verificarea
criteriilor de eligibilitate, verificarea bugetului indicativ al proiectului, verificarea Studiului de fezabilitate
și a tuturor documentelor anexate.
Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, solicitantul poate
beneficia de fonduri în avans. În cazul în care beneficiarul nu a solicitat un avans la data depunerii Cererii
de finanțare, acesta are posibilitatea de a solicita obținerea avansului, ulterior semnării Contractului de
finanțare, pe parcursul implementării proiectului. Avansul pentru care nu s‐au prezentat documente
justificative se recuperează la ultima tranșă de plată.
Informarea solicitanţilor privind selecţia proiectelor eligibile se realizează în urma publicării pe
site‐ul oficial AFIR a raportelor de selecţie finale, după care fiecare solicitant în parte, selectat pentru
contractare, va fi notificat ca, în termen de 30 zile de la primirea notificării, să depună documentele
solicitate în vederea semnării Contractului de finanțare. Toți solicitanții selectați pentru contractare sunt
obligaţi să dețină semnătură electronică la momentul contractării.
În anul 2021, activitatea instituţiei privind diseminarea informațiilor referitoare la condițiile de
accesare a finanțărilor prin PNDR şi prezentarea Ghidurilor Solicitantului atașate submăsurilor finanțate,
a fost influenţată de restricţiile cauzate de pandemia de Covid‐19. Ca urmare, programul de audienţe
precum şi programul de lucru direct cu publicul au fost o perioadă suspendate întrucât, a fost necesară
respectarea cu strictețe a regulilor stabilite pentru prevenirea și reducerea riscului de îmbolnăvire cu
COVID‐19, după care au fost reluate, pănă la sfârşitul lunii octombrie 2021.
Relațiile directe cu publicul s‐au desfăşurat temporar doar în mediul online, prin intermediul
mesajelor trimise/primite prin poşta electronică, telefonic, prin servicii de curierat și prin pagina oficială
de Facebook a Agenției. În perioada ianuarie – octombrie 2021, au fost adresate OJFIR Harghita un număr
de 284 solicitări telefonice, 170 solicitări la sediul instituției și 25 comunicări scrise, însumând 479 de astfel
de acțiuni.
Pe parcursul anului 2021, au fost organizate un eveniment de promovare la sediul instituţiei a
ghidurilor consultative publicate pe site‐ul AFIR la care au participat reprezentanţii firmelor de consultanţă
din judeţul Harghita şi 24 de evenimente de promovare în comunele din judeţ, punându‐se accent mai

ales pe organizarea de întâlniri în comunele mai izolate din zonele limitrofe ale judeţului: Bilbor, Corbu,
Tulgheş, Atid, Avrămeşti, Mugeni, Secuieni.
Totodată, în această perioadă, reprezentanții instituției au fost invitați să prezinte oportunitățile
de finanțare prin PNDR la următoarele întâlniri:
-

Conferinţa organizată de către Agenţia de Dezvoltare Judeţeană Harghita în comunele Frumoasa,
Mereşti şi Suseni, cu prezentarea pregătirii brânzeturilor de tip terroir,

-

Simpozion adresat tinerilor fermieri, organizat de către Agenţia de Dezvoltare Judeţeană Harghita în
colaborare cu Direcţia Agricolă a Judeţului Harghita.
În încheiere, dorim să asigurăm cetăţenii interesaţi în accesarea fondurilor europene care se

încadrează în aria de finanțare a Măsurilor din cadrul PNDR, de întreaga noastră disponibilitate și
deschidere în vederea elucidării diferitelor neclarități cu care se confruntă la elaborarea cererilor de
finanțare respectiv a cererilor de plată corespunzătoare contractelor aprobate.
Totodată, dorim să reamintim faptul că, în virtutea atribuțiilor specifice conferite de prevederile
legale în vigoare, nu putem să acordăm consultanță pentru întocmirea documentelor mai sus precizate și
nici nu ne putem implica în activități de pre‐evaluare a acestora. Cu toate acestea, vom considera în
continuare fiecare beneficiar ca un „colaborator”, un „partener” în această operaţiune complexă a
accesării de fonduri europene întrucât avem un obiectiv comun și anume: finanțarea cât mai multor
proiecte prin programe susținute din fonduri europene.
Un alt aspect pe care dorim să‐l punem în evidență se referă la faptul că, Oficiul Județean poate
pune la dispoziția tuturor celor interesați precum și a instituțiilor publice, informațiile de interes public
privind stadiul implementării PNDR întrucât, la nivelul judetului Harghita, diseminarea acestor informații
constituie o acțiune prioritară privind respectarea principiului transparenței gestionării fondurilor
europene, dar numai cu aprobarea și înștiințarea prealabilă a conducerii superioare AFIR. Subliniem
aceste aspecte deoarece structurile teritoriale ale AFIR, respectiv Centrele Regionale (CRFIR) și Oficiile
Județene (OJFIR) reprezintă structuri interne ale AFIR, neinvestite cu personalitate juridică, fără buget
propriu/execuție bugetară proprie și sunt direct subordonate conducerii superioare a instituției,
activitatea de gestionare a fondurilor europene nu reprezintă un serviciu public și nu intră sub incidența
prevederilor Codului administrativ. De asemenea, toate informațiile cu caracter public referitoare la
accesarea și implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală sunt disponibile și pe pagina
oficială de internet, www.afir.info.
Cu deosebită considerație,
Director OJFIR Harghita
Dr. Ing. Ioan HÎRB
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