
- AFIR, exemplu de bună practică -



AFIR este principala instituție guvernamentală din România care
gestionează fonduri europene pentru finanțarea proiectelor de investiții
în agricultură și pentru dezvoltare rurală.

De-a lungul anilor, AFIR și-a optimizat fluxurile operaționale și a
dezvoltat aplicații IT pentru a crește gradul de absorbție al fondurilor
europene și a dezvolta un sistem de plăți eficient.

Cu peste 4 milioane de cereri de plată autorizate numai pentru PNDR
2020 și măsurile de tranziție, AFIR a dezvoltat, înainte de apariția
pandemiei de CORONAVIRUS, un sistem de plăți predictive folosind
inteligența artificială (AI) alimentată de Microsoft Azure.



1

APLICAȚIA PENTRU DEPUNERE ONLINE 
proiecte (cereri de finanțare) în cadrul PNDR 2020

 Dosarele cererilor de finanțare se depuneau doar în timpul orelor de program ale AFIR, pe hârtie, împreună cu un CD pe 

care se aflau toate documentele scanate. 

 Existau perioade de vârf, în general la finalul sesiunilor de depunere, în care solicitanții așteptau, o perioadă mare de 

timp, depunerea proiectelor. 

 Raportările către management cu privire la sumele disponibile scoase la licitație, se realizau cu întârziere.

 Completarea și depunerea dosarelor cererilor de finanțare durează aproximativ o oră.  

 Se pot depune cereri de finanțare și după orele de program și în weekend, pe întreaga perioadă în care sesiunea este 

deschisă. 

 Raportările se realizează în timp real, existând o transparență ridicată cu privire la sumele disponibile în orice moment.

Este un sistem prin care se realizează toate depunerile online aferente proiectelor cu beneficiari publici și privați. 
Se depun, de asemenea contestații, acte adiționale. În curând se va implementa integrarea cu modulul de 
contractareși autorizare plăți.
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APLICAȚIA PENTRU ACHIZIȚIILE PRIVATE
aferente proiectelor contractate prin PNDR 2020

 Procedurile de achiziții se realizau pe hârtie, existând obligația depunerii unui număr minim de oferte.

 Transparența era destul de scăzută. 

 Dosarul se depunea pe hârtie de către beneficiar la sediul AFIR, în mai multe exemplare. 

 Erau necesare mai multe deplasări la sediile AFIR pentru beneficiari.

 Procedurile de achiziții se realizează exclusiv online – nu mai este nevoie de desplasarea beneficiarilor. 

 Notificarea cu privire la avizarea/ neavizare dosarelor de achiziții se face online. 

 Informația cu privire la participant, câștigători și necâștigători devine publică după finalizarea procedurii de 

achiziție și avizarea acesteia. 

 Transparență ridicată.

Aplicație prin care se realizează toate procedurile de achiziție aferente contractelor unde beneficiari 
sunt privați.
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Aplicatia BDPR
Baza de Date cu Prețuri de Referință pentru PNDR 2020

 Toate achizițiile de utilaje/ echipamente/ etc. se realizau prin procedura de achiziții conform 

celor detaliate la punctul 2. 

 Procedura greu de parcurs, timp mare de finalizare.

 Contestațiile puteau bloca procedura de achiziții. 

 Se pot achiziționa direct prin baza de date cu prețuri de referință utilaje/ echipamente/ etc. fără parcurgerea 

unei proceduri de achiziție. 

 Acest lucru este valabil în situația în care bunul pe care doresc să-l achiziționeze beneficiarii se încadrează la 

furnizor, în prețul maxim menționat în BDPR. 

 Producatorii/ furnizorii de utilaje au posibilitatea de a solicita înscrierea de produse în baza de prețuri prin 

intermediul aplicației.

Se utilizează pentru simplificarea achizițiilor de către beneficiar. 
Ex.: dacă este identificat un utilaj/ mașină/ echipament/ produs/ mobilă/ etc. în BDPR, nu 
trebuie derulată procedura de achiziții prin aplicația online – poate fi achiziționat la prețul 
menționat în BDPR.
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Power BI
Modulul de raportare

 În acest moment Raportările se fac în timp real.

 Raportările se realizau în excel cu întârziere din cauza timpului necesar culegerii și 
centralizării datelor. 

Este o soluție de raportare utilă managementului AFIR pentru realizarea unor analize cu privire 
la activitatea entităților regionale și județene până la nivel de departament, utilizator. 
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OPEN DATA
date deschise utile tuturor celor interesați

 Datele se transmiteau în Excel sau pe hârtie, în funcție de solicitări. 

 Experții pierdeau timp pentru realizarea acestor raportări actualizate, solicitate 

uneori periodic.

 Datele se publică automat în interfața de open data (http://opendata.afir.info/) de unde pot fi 
descărcate de către cei interesați.

Inițiativă AFIR, care asigură livrarea unei soluții de date deschise, gata de folosit, completă, 
interoperabilă, deschisă și măsurabilă. 

http://opendata.afir.info/
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Aderarea la serviciile sistemului informatic PatrimVen

Prin acest sistem informatic, experții AFIR pot accesa online informații privind Cazierul Fiscal 
al beneficiarilor investițiilor finanțate prin intermediul Programului Național de Dezvoltare 
Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020)

 pentru interogarea bazei de date a ANAF, experții AFIR (de la Centru CRFIR și OJFIR) pot interoga sistemul 

informatic PatrimVen.

 experții AFIR pot obține mult mai ușor o serie de documente fiscale aparținând beneficiarilor PNDR.

 beneficiarii proiectelor finanțate prin PNDR 2020 nu trebuie să mai prezinte certificate care să ateste lipsa 

datoriilor fiscale restante, situaţiile financiare, declaraţia de inactivitate sau declaraţii fiscale privind veniturile 

realizate, înregistrate la Administrația Financiară.

 semnarea acordului între AFIR și ANAF se înscrie în seria simplificărilor procedurale și administrative aplicate 

de Agenție

 astfel este redusă birocrația în procesul de accesare și de implementare a fondurilor europene 

 este mutată povara administrativă dinspre beneficiari către Agenție. 
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Protocoale de colaborare cu instituții publice

Documentele sunt obținute direct de către experții AFIR prin interogarea bazelor de date ale 
instituțiilor publice abilitate în emiterea acestora 

 experții AFIR (de la Centru CRFIR și OJFIR) pot interoga bazele de date ale:

o APIA – pentru verificarea înscrisurilor fermierilor;

o ANAF - pentru cazierul fiscal prin sistemul informatic PatrimVen;

o ANCPI – pentru pentru extrasul de carte funciară;

o MAI - pentru verificarea cazierului judiciar prin Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român 

(ROCRIS)

 nivelul actual de digitalizare al AFIR permite derularea tuturor fluxurilor de lucru în mediul on-line, 

 comunicarea cu solicitanții de finanțare este realizată exclusiv prin intermediul internetului, fără a fi 

necesară prezența acestora la ghișeele instituțiilor publice sau la sediile AFIR
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REGULAMENTUL PRIVIND  PREVENIREA ȘI LIMITAREA LA NIVELUL AGENȚIEI 

A EFECTELOR EPIDEMIEI DE CORONAVIRUS

Ca urmare a pandemiei de COVID 19 și în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la
nivelul AFIR a fost emis:

 pentru a limita interacțiunea experților AFIR de la nivel central, regional și județean cu publicul

larg, cu beneficiarii fondurilor europene nerambursabile sau chiar între ei, conducerea Agenției a

oferit posibilitatea angajaților de a-și îndeplini sarcinile de serviciu de la domiciliu.

 a fost creat un sistem IT securizat, care permite accesarea resurselor interne (documente sau

aplicații, e-mail) ale agenției din exteriorul instituției, pe bază de utilizator și parolă, permițând

totodată și organizarea de ședințe de lucru prin teleconferință.
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DEPUNEREA ELECTRONICĂ  A DOCUMENTELOR

În contextul pandemiei de COVID-19, AFIR pune la dispoziția beneficiarilor finanțărilor acordate prin Programului 
Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) o soluție alternativă de transmitere a documentelor 

bazată pe tehnologia Cloud.

 beneficiarii PNDR 2020 primesc, prin e-mail, o notificare din partea Agenției, prin care expertul AFIR responsabil de

proiect pune la dispoziție un link dedicat, cu acces la un folder/ dosar electronic virtual denumit conform codului de

proiect.

 în acest dosar electronic virtual pot fi încărcate electronic documentele necesare, după ce în prealabil beneficiarul s-

a autentificat cu numele de utilizator pe site-ul Agenției.

 după finalizarea încărcării documentelor, beneficiarul va anunța responsabilul de proiect din cadrul AFIR, care are

obligația de a consulta respectiva documentație pentru verificare.

 sunt eliminate deplasările beneficiarilor la sediile regionale și județene atât la depunerea cererilor de finanțare cât și la

la încheierea contractului de finanțare dar și pentru depunerea ulterioară a documentelor necesare implementării

ulterioare ale proiectului.

 semnarea electronică a documentelor depuse de solicitanții de fonduri europene nerambursabile este obligatorie în

momentul încheierii Contractului de finanțare, pentru toate sesiunile lansate după data de 1 august 2018.
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SEMNAREA ELECTRONICĂ A TUTUROR DOCUMENTELOR ÎN CADRUL 

AFIR

Având în vedere necesitatea adaptării activității Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în 
contextul pandemiei de COVID-19 și în urma emiterii OMADR nr. 78/ 19.03.2020 privind aprobarea 

măsurilor necesare desfășurării activităților specifice implementării PNDR 2020 ca urmare a COVID-
19, la nivelul AFIR s-a decis:

 este eliminat sau restricționat transferul de documente între departamentele interne

din cadrul agenției,

 este limitată interacțiunea între experții care sunt la birou în această perioadă

 este limitat consumul resurselor (hârtie, tonere etc) alocate agenției,

 este urgentată și durata avizării și aprobării respectivelor documente.
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