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COMUNICAT DE PRESĂ 

18 ani de activitate a Agenției în Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia 

 

Directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Adrian CHESNOIU a 

participat joi, 25 octombrie 2018, la Simpozionul Regional „Dezvoltarea durabilă a mediului 

rural”. Evenimentul a avut loc la Craiova cu prilejul aniversării a 18 ani de la înființarea primei 

Agenții de plăți care a gestionat fondurile europene pentru agricultură și dezvoltare rurală și a 

structurii sale aferente Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia. 

             La eveniment au participat, alături de Adrian CHESNOIU, secretarul de stat în cadrul 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Alexandru POTOR, precum și oficialități regionale, 

parteneri instituționali de la nivel central și regional ai AFIR, reprezentanți ai mass-media și ai 

Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 4 Sud-Vest Craiova.  

 În cadrul simpozionului au fost acordate distincții beneficiarilor Programului Național de 

Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 care au realizat investiții în mediul rural din regiunea Olteniei, 

precum și instituțiilor care au acordat sprijin în derularea Programului.  

 

            „Pentru evenimentul din această seară, care se înscrie în seria întâlnirilor pentru 

aniversarea majoratului Agenției, am ținut în mod deosebit ca împreună cu colegii mei de la 

centru și cu secretarul de stat pentru dezvoltare rurală, Alexandru POTOR, să fim alături de 

întreaga echipă a AFIR de la nivel regional și județean. Rezultatul obținut anul acesta, acela de a 

depăși suma de 1,2 miliarde de euro, plăți efective în exercițiul financiar 2018, nu se putea 

realiza decât cu implicarea de care ați dat dovadă și cu sacrificiile pe care fiecare dintre 

dumneavoastră le-ați făcut. Pentru acest fapt vă mulțumesc. Am convingerea că anul financiar 

2019 va fi unul cu același succes ca cel care s-a încheiat, dar și ca cel din 2017, când am depășit 

ținta de absorbție stabilită și am reușit să aducem în țară 1,55 miliarde de euro.” a declarat 

Adrian CHESNOIU, directorul general al AFIR. 

 

 În marja conferinței, directorul general a vizitat în cursul zilei de joi, 25 octombrie 2018, 

împreună cu reprezentanții conducerii Agenției de la nivel regional și ai presei centrale și locale, 

patru proiecte finanțate de AFIR prin PNDR 2020, care vizează investiții în pomicultură, în 

panificație și în sectorul non-agricol.    
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