
  

 

 

  
 AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE                                                                                                 1 
 București, Str. Știrbei Vodă, nr. 43, Sector 1; Tel.: 0728.107.516 
 E-mail: cabinet@afir.info, relatii.publice@afir.info; Web: www.afir.info; www.finantare-rurala.ro 
 Twitter: AFIR_Romania; Facebook: afir.romania.oficial; Youtube: InfoAgriCultura;         

25 octombrie 2022 

INFORMARE DE PRESĂ 

AFIR participă la ediția din acest an a târgului INDAGRA 

 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) participă în perioada 26 octombrie – 

30 octombrie 2022 la ediția din acest an a Târgului internațional de produse și echipamente în 

domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii și zootehniei – INDAGRA, eveniment desfășurat în 

cadrul Complexului expozițional ROMEXPO. 

Publicul interesat să ne viziteze în cadrul târgului este așteptat la punctul de informare 

AFIR organizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale la standul 3, din hala B1. 

„Este un eveniment de anvergură care aduce împreună fermieri, procesatori, dar și 

furnizori de talie internațională. AFIR este o prezență constantă, fiind participant sau partener 

INDAGRA de 22 de ani. Este un prilej foarte bun de a prezenta bilanțul perioadei de finanțare pe care 

o încheiem și să începem să informăm despre oportunitățile disponibile începând cu anul viitor. Îi 

așteptăm pe toți cei interesați la standul nostru.” a precizat George CHIRIȚĂ, Directorul general al 

AFIR. 

Pe toată durata evenimentului, reprezentanții AFIR vor acorda informații privind 

accesarea fondurilor europene nerambursabile prin submăsurile care au sesiuni deschise în această 

perioadă, finanțate prin intermediul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). 

De asemenea, vineri, 28 octombrie 2022, începând cu ora 10.00, AFIR va participa la 

conferința „Principalele orientări și provocări ale noii perioade de programare 2023 – 2027” 

organizată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în cadrul INDAGRA 2022, la sala Titulescu. 

În cadrul conferinței, Directorul general al AFIR va vorbi despre implementarea Programului Național 

de Dezvoltare Rurală (PNDR), indicatorii de realizare atinși, dar și despre experiența acumulată în 

perioada de programare 2014 – 2020, în contextul finalului perioadei de tranziție dintre programele 

de dezvoltare rurală. 
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