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OFICIUL JUDEȚEAN PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE DÂMBOVIȚA       

Nr. R_4039_16.12.2022 

 

 

Către: Instituția Prefectului-Județul Dâmbovița 

Doamnei: Claudia GILIA-Prefect 

In atenția: d-lui ec. Vasile Ciocan-Șef Serviciu 

 

 

BILANȚ  
PRIVIND STADIUL  IMPLEMENTĂRII  PNDR 2014-2020(inclusiv pe perioada de tranziție)  LA  

NIVELUL  OFICIULUI JUDEȚEAN PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE 
DÂMBOVIȚA    

PNDR 2014-2020, este un amplu program de dezvoltare , care include o serie de măsuri și 

submăsuri, fiecare cu rolul și scopul bine definite în atingerea obiectivului general al PNDR, de 

dezvoltare a spațiului rural. Prin finanțarea în cadrul PNDR 2014-2020 a submăsurilor agricole, dar 

și non-agricole, se ating obiective importante cu impact atât asupra agriculturii, cât și a altor 

segmente ale economiei, dintre care evidențiem: 

 angajarea pentru prima dată a tinerilor cu vârsta sub 40 de ani, având ca rezultat 

imediat, crearea de noi firme cu profil agricol, care sprijinite constant, pot contribui pe termen 

lung la  asigurarea unei creșteri economice constante și susținute la nivel national; 

  dezvoltarea utilarea și modernizarea exploatațiilor agricole; 

  sprijinirea exploatațiilor mici, în vederea creșterii dimensiunii economice; 

  crearea de firme cu profil non-agricol, care să ofere servicii populației din mediul rural; 

 dotarea serviciilor Unităților administrative teritoriale, cu utilaje și echipamente 

necesare desfășurării activităților de întreținere și intervenții la nivelul comunităților locale. 

 

 În vederea implementării PNDR 2014-2020, OJFIR Dâmbovița a organizat încă de la 

începutul programului  campanii de informare și promovare  a masurilor/submăsurilor, care pot 

primi finanțare și pentru care s-au arătat interesați producători agricoli și antreprenori cu activități 

în diverse domenii de actvitate.  Dovadă că această campanie a avut ecou în randul segmentelor 

de populație interesate din mediul rural, îl reprezintă numărul mare de proiecte depuse la Oficiului 

Județean, declarate eligibile, selectate și contractate până la această dată.  

 

În cadrul sesiunilor de  depunere  proiecte  pe măsurile care se finanțează din FEADR, la 

nivelul OJFIR Dâmbovița s-au depus proiecte, pe următoarele submăsuri: 
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Submăsura 4.1 - „Investiții în exploatații agricole”, cu următoarele obiective: 

- Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea 
competitivității activității agricole, a diversificării producției agricole și a calități produselor 
obținute; 

-Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în 
exploatații comerciale; 

-Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul 
fermei și comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare 
integrate. 

 
Submăsura 4.1a - „Investiții în exploatații pomicole”, cu următoarele obiective: 

- Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute 

și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole; 

-  Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă și 

a comercializării directe a produselor obținute; 

- Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare; 

- Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării energiei din 

surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de energie 

 

Submăsura 4.2 - „„Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/  sau dezvoltarea de 

produse agricole””, cu următoarele obiective: 

- Înființarea și/  sau modernizarea unităților de procesare și comercializare; 

- Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese; 

- Aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a 

emisiilor  GES; 

- Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile; 

- Creşterea numărului de locuri de muncă. 

 

Submăsura 6.1- „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, care are ca obiective: 

- Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă 

ca şefi/conducători de exploataţie, fiind încurajați să devină competitivi, să se asocieze, să 

participe la lanţurile alimentare integrate; 

- Crearea posibilității tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinte de bază în 

domeniul agricol, în vederea instalării ca şefi/conducători ai exploatației agricole; 

- Încurajarea tinerilor și a familiilor din mediul rural, de a se stabili în mediul rural, ceea ce a 

determinat un efect pozitiv asupra economiei locale, cu efect direct asupra economiei naționale. 
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 Finanțarea în cadrul acestei submăsuri a creat oportunitatea înființării unui număr de 
1321 de  exploatații și au primit sprijin 1321 de tineri fermieri, care s-au instalat pentru prima 
data la conducerea unei exploatații agricole.   

 

Submăsura 6.2-“ Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”, care 
are ca scop: 

-Crearea de noi activităţi neagricole pentru fermierii deținători ai exploatațiilor agricole de 
mici dimensiuni sau membrii familiilor lor şi în general, pentru întreprinzătorii din mediul rural 
care se încadrează în categoria micro-întreprinderilor sau întreprinderilor mici, acordându-se 
prioritate sectoarelor cu potențial ridicat de dezvoltare identificate în Acordul de Parteneriat, în 
concordanță cu Strategia Națională de Competitivitate. 

Prin această submăsură s-a acordat sprijin în vederea înființării și dezvoltării de 
activități non-agricole și au fost finanțate 50 de firme, cu diverse profiluri de activități(creație 
articole vestimentare, service auto, saloane de infrumusețare, activități de recreere, activități de 
contabilitate, IT, secretariat, fotografie, producție mobilier, producție de peleți, activități 
stomatologice). 

Submăsura 6.3- „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” are ca scop: 

-Îmbunătăţirea  managementului exploataţiei agricole de mici dimensiuni; 

-Creşterea orientării către piaţă şi a veniturilor exploataţiilor agricole de mici dimensiuni. 

 

Prin această submăsură au primit sprijin financiar nerambursabil, 1911 de firme cu profil 

agricol sau zootehnic, existente pe teritoriul județului.  

 

Submăsura 6.4- „Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi 
neagricole” are ca scop: 
-Stimularea mediului de afaceri din mediul rural; 
-Creşterea numărului de activităţi neagricole desfăşurate în zonele rurale; 
-Dezvoltarea activităţilor neagricole existente; 
-Crearea de locuri de muncă; 
-Creşterea veniturilor populaţiei rurale; 
-Reducerea diferenţelor dintre mediul rural şi urban; 
-Diversificarea activităţilor economice ale fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole prin 
practicarea de activităţi neagricole în vederea creşterii veniturilor şi creării de alternative 
ocupaţionale.   
  Prin submăsura 6.4, au fost finanțate investiții pentru modernizarea unui număr de 8 

societăți existente în mediul rural, cu profil de activitate  non-agricol.  
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Submăsura 16.4 și  submăsura 16.4a-Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și 

verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol 

 

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este cooperarea dintre actori în 

sectorul agro-alimentar, inclusiv din sectorul pomicol, pentru a comercializa produsele din 

lanțurile scurte de aprovizionare și a facilita utilizarea metodelor inovatoare de comercializare a 

produselor şi atragerea unor categorii noi de consumatori. 

Obiectivele submăsurilor 16.4 și 16.4a, nu presupun numai cooperarea dintre fermieri, 

procesatori, comercianţi alimentari cu amănuntul, restaurante, hoteluri şi alte forme de cazare în 

mediul rural, ci şi:  

- Realizarea de parteneriate cu organizații neguvernamentale şi autorităţi publice;  
- Promovarea cooperării între actorii locali, în scopul comercializării produselor agoalimentare prin 
intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare; 

                                                                                                                         

Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Dâmbovița, are un portofoliu rămas 
în derulare de 559 proiecte, cu o valoare publică nerambursabilă de 14,15 mil euro, din care UE 
12,85 mil euro. 

 
Portofoliul OJFIR DÂMBOVIȚA pe submăsuri  

Nr. Crt 
Submă-

sura 
Nr. 

Beneficiari 

Valoare 
contractată 

NERAMBURSABILĂ  
- EURO 

Valoare 
plătită - 
EURO 

(inclusiv 
avans) 

Rest de plată 
- EURO 

(UE+BN) 

Rest de plată -
EURO UE 

1 4.1 21 5,293,726.00 64,389.51 5,229,336.49 4,363,881.30 

2 4.2 3 749,640.00 0.00 749,640.00 625,574.58 

3 9.1 2 763,558.14 0.00 763,558.14 682,010.13 

4 16.4A 6 1,273,573.00 0.00 1,273,573.00 1,273,573.00 

5 16.4 4 822,810.00 0.00 822,810.00 822,810.00 

6 6.1 131 5,310,000.00 3,982,500.00 1,327,500.00 1,276,236.00 

7 6.3 347 5,205,000.00 3,577,500.00 1,627,500.00 1,541,233.13 

8 6.2 7 415,000.00 84,000.00 331,000.00 328,517.50 

9 6.4 7 1,193,554.00 0.00 1,193,554.00 1,193,554.00 

10 9.1A 1 243,250.14 100,747.43 142,502.71 127,283.42 

11 19.2 24 1,350,844.00 683,822.64 667,021.36 595,783.43 

12 17.1 6 20,312.00 0.00 20,312.00 16,950.36 

TOTAL 559 22,641,267.28 8,492,959.58 14,148,307.70 12,847,406.85 
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La data de 16.10.2022, în stabilirea target-ului OJFIR Dâmbovița pentru anul financiar 2023, 
s-a pornit de la portofoliul de 559 proiecte rămase în implementare, cu o valoare de 12,85 mil 
euro UE. Diferența de 1,3 mil euro, față de 14,15 mil euro, valoare totală nerambursabilă, se 
suportă de la bugetul de stat. 

 În urma analizei,  pentru anul financiar 2023, s-a stabilit un target în sumă de 6,31 mil euro 
UE, care include valoarea de 1,62 mil euro UE, aferentă contractelor de finanțare cu termen de 
finalizare 31.12.2023, iar diferența de 4,69 mil euro UE, aferentă contractelor finanțate din FEADR 
pe tranziție(sM 4.1, 4.2, 9.1) și din EURI(EURI-Instrumentul de Redresare a Uniunii Europene), cu 
finanțare nerambursabilă 100% de la Uniunea Europeană, pentru sM 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 16.4, 
16.4A).  

 
INDICATORI DE REALIZARE A PNDR 2014-2020 LA  NIVELUL  OJFIR  DÂMBOVITA 
 
În perioada de programare  2014-2020, au fost încheiate  4.316 contracte de finanțare, cu 

o valoare nerambursabilă de 105,64 mil euro, pentru proiecte aflate exclusiv în portofoliul 

Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Dâmboviţa, dintre care 480 au fost 

contractate în anul 2022. Au fost efectuate plăţi în valoare totală nerambursabilă de 90,49 mil 

euro, din care în anul financiar 2022, s-au plătit 6,55 mil euro UE, față de un previzionat de 5,18 

mil euro UE.  Valoarea de 6,55 mil euro UE, este aferenta unui număr de 840 de  cereri de plată. 

Pentru a oferi o analiză detaliată a activităţii desfășurată de OJFIR Dâmboviţa în vederea 

implementării Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, pe lângă analiza financiară 

unde s-a subliniat valoarea fondurilor europene atrase atât în ultimul an (2022), cât şi pe total 

program derulat în perioada de programare 2014-2020, prezentăm şi o sinteză privind impactul 

rezultatelor obţinute în dezvoltarea mediului rural dâmboviţean: 

- 18 de ferme cu profil vegetal, au primit sprijin în vederea măririi/modernizării parcului de 

utilaje și mașini agricole; 

-1328 de firme noi înființate și același număr de tineri fermieri sprijiniți în vederea instalării 

pentru prima dată  ca și conducători de exploatație agricolă; 

-45 de societăți din mediul rural sprijinite în vederea diversificării activităților agricole și 

înființării de activități non-agricole noi sau diferite de activitatea anterioară non-agricolă, în 

domeniile: textile, IT, service-auto, medicină generală, stomatologie, producere, restaurare și 

reparație mobilier, activități fotografice, activități de secretariat și contabilitate, activități de 

agrement, agropensiuni, tipografie, cosmetică și coafură; 

-1911 firme mici existente cu profil vegetal sau zootehnic, inclusiv apicol, finanțate în 

vederea dezvoltării și facilitării intrării pe piața a produselor agricole; 
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- 6 parteneriate constituite în baza unui acord de  cooperare, încheiat între cel puţin un 

partener din categoriile “Fermieri, Organizații non-guvernamentale, Consilii Locale, Unități 

școlare (inclusiv universitățile de profil)” unități sanitare, de agrement și de alimentație 

publică”, și cel puțin un fermier  sau un grup de producători/ o cooperativă, care își desfășoară 

activitatea în sectorul agricol/pomicol; 

În cadrul măsurii 19 LEADER, pe submăsura 19.2, au primit sprijin 176 de  societăți, dintre 

care 51  pe submăsura similara instalării tinerilor fermieri, respectiv 125  în domeniul non-agricol. 

S-a observat o creştere semnificativă a interesului pentru măsura LEADER, dar şi pentru 

celelalte submăsuri(16.4, 4.1, 4.1.a, 6.1,6.3), inclusiv pentru submăsura 17.1, prin intermediul 

căreia au fost acordate unui număr de 229 de beneficiari, prime de asigurare pentru culturile 

agricole. 

Acțiunile instituției noastre, având ca obiectiv absorbția fondurilor europene, au avut 

rolulul de a crește vizibilitatea și importanța Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, a 

Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 Sud-Muntenia şi a Oficiului Județean 

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Dâmboviţa, atât în plan local/regional, cât și național. 

              Au fost organizate  întâlniri cu beneficiari, sau potenţiali beneficiari, pentru prezentarea 

tuturor elementelor de noutate apărute în PNDR 2014-2020, promovând necesitatea absorbției în 

integralitate a fondurilor europene puse la dispoziția Romaniei, în cadrul actualei perioade de 

programare.  

               Au fost organizate întâlniri cu Grupurile de Acţiune Locală, astfel încât implementarea 

Strategiilor de Dezvoltare Locală, să-și pună amprenta asupra procesului de dezvoltare  a 

teritoriilor . 

Este de subliniat, activitatea extrem de importantă și laborioasă, desfășurată de resursa 

umană, formată din personal foarte bine pregătit, specializat pe domenii de activitate, care 

beneficiază de programe de perfecționare și formare profesională continuă, organizate la nivelul 

Agenției. 

OJFIR Dâmbovița, își desfășoară activitatea cu un număr de 20 de angajați, încadrați după 

cum urmează: 

 persoal de conducere-3(un director și 2 șefi de serviciu); 

 personal de execuție Serviciul Active Fizice și Plați Directe-11 (4 experți-Compartiment 
Evaluare și 7 experți -Compartiment Implementare); 

 personal de execuție Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole-5(2 experți-
Compartiment Evaluare și 3 experți-Compartiment Implementare) 

 personal administrativ-1 
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În vederea obţinerii de rezultate, un rol deosebit l-au avut atât beneficiarii, cât şi Grupurile 

de Acţiune Locală şi nu în ultimul rând, toate instituţiile colaboratoare implicate în atingerea 

acestui complex deziderat (Unitați Administrativ Teritoriale, Direcţia Județeană pentru Agricultură, 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Direcția Sanitară Veterinară, Direcția de Sănătate 

Publică, Agenția pentru protecția Mediului, Agenția Județeană a Finanțelor Publice, Registrului 

Comerțului, Fondul Național de Garantare, Instituții Financiare bancare/nebancare și alte 

instituții).  

 

În contextul prezentării Bilanțului privind activitatea Oficiului Județean pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale Dâmbovița atât în anul 2022, cât și pe întreaga perioadă de programare, 

mulţumim tuturor instituțiilor colaboratoare, care împreună cu instituția noastră și-au adus 

aportul la accelerarea procesului de implementare a PNDR 2014-2020 și sperăm într-o colaborare 

la fel de eficientă și fructuoasă și pe viitor! 

 

 

 
 

Director, 
OJFIR Dâmbovița 

Marin OLARU 
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