STADIUL IMPLEMENTĂRII PNDR 2020
3 miliarde euro plăți efectuate către beneficiari PNDR
36% grad de absorbție al fondurilor acordate de Comisia Europeană

6,99

Mld. €

24.128

44.298

Proiecte de
investiții

45.160

3,61

Proiecte de
investiții

3,41

Proiecte de
investiții

Mld. €

Mld. €

Proiecte depuse

Proiecte selectate

Proiecte contractate

din tranziție)
(inclusiv proiecte PNDR

STADIUL IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR ACTIVE
DE FINANȚARE A PROIECTELOR DE INVESTIȚII
Alocări – 4,3 mld. €

Contractări – 3,1 mld. €

sM 4.1 - 790,1 mil. €

sM 4.1 – 553,6 mil. €

sM 4.1a - 277,3 mil. €

sM 4.1a - 56 mil. €

sM 4.2 - 353,4 mil. €

sM 4.2 - 114,7 mil. €

sM 4.2a - 33,7 mil. €

sM 4.2a - 4,3 mil. €

sM 4.3 - 659 mil. €

sM 4.3 – 334 mil. €

STADIUL IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR ACTIVE
DE FINANȚARE A PROIECTELOR DE INVESTIȚII
sM 6.1 - 434,8 mil. €

sM 6.1 - 414,8 mil. €

sM 6.2 - 112,8 mil. €

sM 6.2 – 108,1 mil. €

sM 6.3 - 249,2 mil. €

sM 6.3 – 129,4 mil. €

sM 6.4 - 165,5 mil. €

sM 6.4 – 130,6 mil. €

sM 7.2 – 1.048 mil. €

sM 7.2 – 1.117 mil. €

sM 7.6 - 185,7 mil. €

sM 7.6 - 133,9 mil. €

sM 9.1, 9.1a - 20 mil. €

sM 9.1, 9.1a – 7,38 mil. €

sM 16.4, 16.4a - 18,7 mil. €

sM 16.4, 16.4a - 2,8 mil. €

STADIUL IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR ACTIVE
DE FINANȚARE A PROIECTELOR DE INVESTIȚII din ZONA MONTANĂ
Alocări – 683 mil. €

Contractări – 467,6 mil. €

sM 4.1 - 95,15 mil. €

sM 4.1 - 47,3 mil. €

sM 6.1 - 100,36 mil. €

sM 6.1 – 80,7 mil. €

sM 6.3 - 63,85 mil. €

sM 6.3 – 25,4 mil. €

sM 7.2 - 352,83 mil. €

sM 7.2 – 270,8 mil. €

sM 7.6 - 70,89 mil. €

sM 7.6 - 43,41 mil. €

PNDR 2020 – INDICATORI DE REALIZARE

177.421 Ha

modernizate și
reabilitate pentru irigații

9.860 Tineri
fermieri susținuți
pentru înființare ferme

3.112 Km 2.567 IMM
drumuri comunale
modernizate

cu investiții nonagricole
în mediul rural

139 Unități
de procesare produse
agricole și pomicole

565 Km

drumuri forestiere
modernizate

4.916 Angajați

în noi locuri de muncă create la
investițiile finanțate prin PNDR

PNDR 2020 – INDICATORI DE REALIZARE

1.579 Km

de rețea de alimentare
cu apă în mediul rural

718 Km

de drumuri agricole
înființate sau modernizate

3,7 milioane locuitori
beneficiază de infrastructură
rurală și patrimoniu cultural reabilitate

288.245 Ha

suprafața exploatațiilor agricole
finanțate prin PNDR 2020

2.713 Km

de rețea de canalizare
în mediul rural

16.772 Fermieri
sprijiniți financiar
prin PNDR 2020

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.

Schimb de informații
pentru deblocarea fluxului
documentar între AFIR și
ANAP
Consultare
beneficiari cu
privire la
problemele
cu care se
confruntă

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.

Organizarea și
monitorizarea
structurilor teritoriale
cu atribuții în evaluare,
precum
și a sediului
central.

Modificarea legislației
specifice în vederea
fluidizării procesului de
contractare.

INDICATORI DE REZULTAT CA URMARE A IMPLEMENTĂRII PNDR 2020
-zona națională-

sM
4.1

sM
4.2

Investiţii în
exploataţii agricole
și pomicole

116

culturi

pomicole

Ferme

Ferme

Sprijin pentru investiţii
în prelucrarea, comercializarea
sau dezvoltarea de produse
agricole și pomicole

Investiţii pentru dezvoltarea,
modernizarea sau adaptarea
infrastructurii agricole şi silvice

sM
7.2

Investiţii în crearea şi
modernizarea infrastructurii de
bază la scară mică

Investiţii asociate cu
protejarea patrimoniului
cultural

44

64

31

Ferme

Ferme

horticultură

Ferme

mixte

păsări

Ferme creștere
bovine lapte

de câmp

sM
4.3

sM
7.6

57

1.040

16

43

16

Proiecte

Proiecte

cereale

Procesare lapte

proiecte
procesare
legume/ fructe

718 km

40

23

4

Ferme bovine

Ferme

Ferme

carne

porcine

apicole

5

2

Proiecte

proiecte procesare

Proiecte

Proiecte

Procesare

seminte

Procesare

procesare

vin

oleaginoase

carne și ouă

miere

565 km

177.421 ha

drumuri agricole

Drumuri forestiere

Irigații

3.112 km 4.292 km

225

36

drumuri

Rețele apă/

înființare/modernizare

Înființare/ modernizare

comunale

apă uzată

grădinițe

creșe și after-school

361
cămine culturale

2

17

22
Extinderea și modernizarea instituțiilor
de învățământ secundar superior,
filiera tehnologică a şcolilor
profesionale

48

monumente din
patrimoniul
cultural de interes local

INDICATORI DE REZULTAT CA URMARE A IMPLEMENTĂRII PNDR 2020
-zona montană -

sM
4.1

sM
4.2

Investiţii în
exploataţii agricole
și pomicole

65

32

15

22

Ferme culturi Ferme creștere Ferme mixte Ferme
Bovine lapte
De câmp
bovine carne

Sprijin pentru investiţii
în prelucrarea, comercializarea
sau dezvoltarea de produse
Agricole și pomicole

sM
4.3

Investiţii pentru dezvoltarea,
modernizarea sau adaptarea
infrastructurii agricole şi silvice

sM
7.2

Investiţii în crearea şi
modernizarea infrastructurii de
bază la scară mică

sM
7.6

Investiţii asociate cu
protejarea patrimoniului
cultural

2

3

Proiecte
procesare lapte

6

7

Ferme

Ferme

Fermă

pomicole

horticole

păsări

apicole

porcină

1

procesare carne

procesare fructe

96 km

drumuri forestiere

drumuri agricole

1.192 km

864 km

112

cămine culturale

1

Ferme

proiecte

Rețele apă/apă uzată

3

Ferme

Proiecte

495 km

3

drumuri comunale

15

monumente din
patrimoniul
cultural de interes local

2

proiecte cereale

