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COMUNICAT DE PRESĂ 

Întâlniri de lucru cu beneficiarii PNDR și oficialitățile din Muntenia privind 

implementarea proiectelor de investiții finanțate prin PNDR 

 

Secretarul de stat din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Alexandru POTOR a 

participat alături de Directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Adrian 

- Ionuț CHESNOIU, la o serie de întâlniri de informare organizate de Agenția pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale în data 13 iulie 2017 la nivelul Regiunii 3 Sud – Târgoviște.  

Evenimentul a început cu o sesiune de discuții cu beneficiari și solicitanți ai PNDR, 

reprezentanți ai Grupurilor de Acțiune Locală și ai firmelor de consultanță, întâlnire desfășurată 

la Prefectura județului Dâmbovița. Ulterior, a fost organizată o întâlnire cu Alexandru OPREA, 

președintele Consiliului Județean Dâmbovița, precum și cu reprezentanții instituțiilor cu care 

AFIR colaborează în implementarea proiectelor finanțate prin PNDR, și anume cu 

reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare, ai Agenției Naționale de Mediu, ai Gărzii de mediu, 

Direcția de Sănătate Publică, ai Agenției Naționale pentru Achiziții Publice și ai Companiei 

Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.  

După cele două întâlniri, Secretarul de stat și Directorul general al AFIR au convocat o 

întâlnire de lucru cu structurile județene și regionale ale AFIR, respectiv cu Directorul General 

Adjunct al Centrului Regional 3 Sud – Târgoviște, Claudiu-Cezar POPESCU și cu Directorii 

Oficiilor județene din Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Prahova și Giurgiu.  

Scopul întâlnirilor a fost identificarea, împreună cu beneficiarii – inclusiv reprezentanții 

Grupruilor de Acțiune Locală și firmele de consultantă, a eventualelor blocaje pe care aceștia 

le-au constatat în implementarea proiectelor finanțate prin PNDR 2020 și de a oferi informații 

suplimentare și răspunsuri la întrebări specifice.  

 „AFIR are un rol bine definit și nu se află în poziție antagonică cu beneficiarii și 

consultanții, ci într-un parteneriat a cărui fezabilitate depinde de contribuția și implicarea 

fiecărui partener. Scopul final este atingerea cu succes a obiectivului AFIR, acela de accesare a 

intregului buget pus la dispozitia Romaniei din Fondul European de Dezvoltare Rurala, insa 

numai in conformitate cu legislatia comunitara si nationala incidenta.” a declarat Adrian – 

Ionuț CHESNOIU, Director General al AFIR. 
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 Una dintre problemele ridicate de beneficiari a fost termenul mare de obținere a 

avizelor pentru proiectele aflate în perioada de tranziție (proiecte contractate prin PNDR 2013 

și plătite din PNDR 2020), aceștia solicitând prelungirea termenului de plată a acestor proiecte, 

după decembrie 2018. Conducerea AFIR a precizat că pentru toate proiectele contractate în 

programarea 2014 – 2020, dar și pentru cele aflate în tranziție, se poartă discuții cu instituțiile 

partenere (cele responsabile de emiterea avizelor și verificarea procedurilor de achiziție, de 

exemplu) pentru a găsi modalități de micșorare a termenelor de emitere a actelor necesare 

beneficiarilor sau de simplificare a procedurilor de lucru.  

 „Întâlnirile de astăzi, au drept scop prezentarea problemelor cu care va confruntați 

dumneavoastră, beneficiarii, iar obiectivul nostru este acela de a ne asigura că facem tot ce 

este posibil pentru a ușura sarcina de implementare și finalizarea cu succes a proiectelor aflate 

în implementare.” a precizat Alexandru POTOR, Secretar de stat în Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale. 

 De asemenea, AFIR analizează permanent stadiul proiectelor aflate în implementare 

pentru a putea preîntâmpina și remedia, alături de beneficiari, eventualele blocaje. 

  „Trebuie să ne asigurăm că beneficiarii pot implementa cu succes proiectele finanțate și 

de aceea suntem și trebuie să fim permanent informați de stadiul în care se află fiecare proiect 

în parte. Contactul direct cu beneficiarii și firmele de consultanță ne ajută să înțelegem 

blocajele pe care aceștia le întâlnesc. Simplificarea procedurilor de lucru, atât pentru partea de 

accesare, cât și pe cea de implementare, s-a făcut cu ajutorul celor care implementează efectiv 

proiectele, care ne transmit permanent observații pertinente.” a subliniat Adrian – Ionuț 

CHESNOIU, Director General al AFIR. 

 O altă serie de întâlniri urmează a se desfășura vineri, 14 iulie 2017, la nivelul regiunii 4 

Sud – Vest - Craiova.  
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