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PNDR
S-A LANSAT UN PORTAL UNIC CU INFORMAŢII PRIVIND FONDURILE
EUROPENE PENTRU AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ

Începând cu data de 9 mai 2018, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a lansat
portalul unic Fonduri europene pentru dezvoltare rurală, o platformă online dedicată furnizării printrun singur punct de acces a informaţiilor utile privind modalităţile de obţinere a fondurile europene
pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Portalul poate fi accesat prin adresa www.finantarerurala.ro.

„De astăzi punem la dispoziţia solicitanţilor un instrument online util care cuprinde
informaţii din sfera tuturor fondurilor europene acordate pentru agricultură și dezvoltare rurală,
fonduri gestionate de către Ministerul Agriculturii ș i Dezvoltării Rurale prin intermediul AFIR ș i
APIA. Mă bucur că de Ziua Europei lansăm acest portal adresat tuturor românilor interesaţi de
obţinerea finanţărilor europene şi îmi doresc ca acest nou canal de comunicare să fie unul dinamic,
adaptat la nevoia de informare a solicitanţilor şi a beneficiarilor, astfel încât să putem furniza
printr-un singur punct de acces online, în cel mai scurt timp posibil, informaţii oficiale de interes
pentru fermieri, procesatori, antreprenori şi autorităţi publice” a precizat directorul general al AFIR,
Adrian Chesnoiu.

Noua platformă online cuprinde informaţii referitoare la sursele de finanţare disponibile
pentru proiectele de investiţii în agricultură şi în dezvoltarea mediului rural, precum şi pentru plăţile
directe pe suprafaţă, pentru plăţile compensatorii de mediu şi climă, pentru împădurire şi pentru
plăţile privind bunăstarea animalelor.
Astfel, prin intermediul acestui instrument de informare, accesul publicului la informaţiile de
interes general necesare accesării şi implementării fondurilor europene pentru agricultură şi
dezvoltare rurală se realizează simplu şi rapid, toate informaţiile utile fiind centralizate într-un singur
site.

Sursa : site-ul AFIR – Comunicat de eresă (htte:iiwww.afir.infoi)

A FOST LANSAT PROIECTUL - SISTEMATIZAREA LEGISLAŢIEI DIN
DOMENIUL AMENAJĂRII TERITORIULUI, URBANISMULUI ŞI
CONSTRUCŢIILOR ŞI CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE
DIN INSTITUŢIILE PUBLICE CENTRALE CU RESPONSABILITĂŢI ÎN
DOMENIU
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Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), în calitate de
beneficiar, implementează începând cu data de 9.05.2018 proiectul „Sistematizarea legislaţiei din
domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor şi consolidarea capacităţii
administrative a structurilor de specialitate din instituţiile publice centrale cu responsabilităţi în
domeniu”, cod SIPOCA 50 (cod MySmis 121858).
Proiectul, cu o durată de 30 de luni (9 mai 2018 – 8 noiembrie 2020), este cofinanţat din
Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014
– 2020, Axa prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, Obiectiv Specific 1.1:
Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează
procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP și are un
buget de 11.794.031,49 lei reprezentând:
 9.905.083,23 lei - valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
 1.888.948,26 lei - cofinanţarea eligibilă a beneficiarului (MDRAP).
Obiectivul general are în vedere creşterea calităţii cadrului legislativ şi metodologic cu
incidenţă asupra mediului de afaceri şi asupra cetăţenilor prin sistematizarea legislaţiei din domeniul
amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor şi prin consolidarea capacităţii administrative a
structurilor de specialitate din instituţiile publice centrale cu responsabilităţi în domeniu.
Proiectul vizează realizarea unui set de acţiuni care să conducă la atingerea următoarelor
obiective specifice:
 Asigurarea cadrului legislativ sistematizat şi optimizat prin elaborarea Codului amenajării
teritoriului, urbanismului şi construcţiilor;
 Asigurarea unor instrumente metodolgice, operaţionale şi de informare şi comunicare
pentru aplicarea legislaţiei modificate;
 Formarea unui aparat administrativ eficient care să se bazeze pe instrumente obiective,
cuantificabile şi uşor de monitorizat şi actualizat.
Proiectul are trei componente:
COMPONENTA 1 - Sistematizarea fondului activ al legislaţiei din domeniul amenajării
teritoriului, urbanismului şi construcţiilor;
COMPONENTA 2 – Elaborarea de proceduri pentru optimizarea fluxurilor de proces şi
informaţionale, ghiduri pentru dezvoltare urbană și gestiunea localităților, pentru asigurarea aplicării
unitare a legislaţiei şi principiilor de dezvoltare durabilă de către autorităţile administraţiei publice
locale şi publicarea centralizată a acestora;
COMPONENTA 3 – Administraţie publică mai eficientă prin consolidarea structurilor
instițutionale responsabile din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor.
Rezultatele corespunzătoare fiecărei componente a proiectului sunt prezentate:
COMPONENTA 1 Sistematizarea fondului activ al legislaţiei din domeniul amenajării
teritoriului, urbanismului şi construcţiilor.
R.1.a. - Raport de analiză diagnostic pentru fundamentarea Codul amenajării teritoriului,
urbanismului şi construcţiilor;
R.1.b. - Codul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor elaborat;
R.1.c. - Sistemul de reglementări tehnice din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi
construcţiilor auditat şi revizuit;
R.1.d.- Organizarea unei conferinţe internaţionale cu scopul aducerii la cunoştinţa factorilor
interesaţi a rezultatelor R.1.a., R.1.b. si R.1.c.
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COMPONENTA 2 Elaborarea de proceduri pentru optimizarea fluxurilor de proces şi
informaţionale, ghiduri pentru dezvoltare urbană și gestiunea localităţilor, pentru asigurarea aplicării
unitare a legislaţiei şi principiilor de dezvoltare durabilă de către autorităţile administraţiei publice
locale şi publicarea centralizată a acestora.
R.2.a. - Trei proceduri elaborate, respectiv :
 Procedura privind avizarea şi aprobarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de
urbanism;
 Procedura pentru obţinerea certificatelor de urbanism, avizelor şi acordurilor necesare şi
autorizaţiilor de construire în sistemul de ghşeu unic;
 Proceduri operaţionale necesare pentru facilitarea schimbului electronic de informaţii între
entităţile avizatoare ale documentaţiilor de urbanism, respectiv ministere sau instituţii
deconcentrate, operatorii economici gestionari ai reţelelor edilitare şi autorităţilor emitente
a certificatelor de urbanism şi autorizării construcţiilor.
R.2.b. – Un protocol de cooperare cadru pentru operaţionalizarea ghişeului unic între
autorităţile administraţiei publice locale, entităţile avizatoare, pentru reducerea birocraţiei, costurilor
şi riscurilor de corupţie, în vederea abordării unitare a problematicii amenajării teritoriului,
urbanismului şi construcţiilor la nivel naţional.
R.2.c. - 5 Ghiduri respectiv:
 Ghid privind gestionarea şi implementarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de
urbanism, inclusiv în sistem GIS;
 Ghid privind dezvoltarea localităţilor şi implementarea investiţiilor publice utilizând
instrumentele de planificare teritorială;
 Ghid privind planificarea urbană pentru limitarea şi combaterea schimbărilor climatice şi a
expansiunii urbane necontrolate;
 Ghid de dezvoltare urbană privind mobilitatea urbană sustenabilă, cu propuneri concrete
privind diferitele abordări urbanistice ce pot fi luate de către autorităţile locale;
 Ghid privind reabilitarea cartierelor inclusiv reabilitarea clădirilor afectate de riscul
seismic.
R.2.d. – Minim 3 proceduri de control actualizate şi sistem îmbunătăţit de colectare a taxelor şi
a cotelor datorate de investitori în procesul de autorizare;
R.2.e. – Standard de cost şi de calitate pentru elaborarea şi actualizarea documentaţiilor de
amenajarea teritoriului şi urbanism;
R.2.f. - Legislaţie specifică şi fond de reglementări tehnice, proceduri de avizare şi autorizare,
ghiduri şi metodologii, registre de experţi atestaţi din domeniul urbanismului şi construcţiilor
publicate pe internet;
R.2.g. - Sesiuni de diseminare la nivel regional la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare a
procedurilor, metodologiilor şi ghidurilor (cel puțin 2 sesiuni de diseminare la nivel regional).
COMPONENTA 3 Administraţie publică mai eficientă prin consolidarea structurilor
instituţionale responsabile din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor
R.3.a. - Program de formare profesională pentru specializarea structurilor responsabile cu
amenajarea teritoriului, urbanismul şi construcţiilor dezvoltat și implementat (adresat personalului
din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și a celor din Inspectoratul de
Stat în Construcţii);
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R.3.b. - Elaborare curriculum pentru program de formare pentru structurile de specialitate din
cadrul autorităţilor administraţiei publice locale responsabile cu amenajarea teritoriului, urbanismul şi
autorizarea construcţiilor, pentru abordarea unitară la nivel naţional a problematicii şi corectei
implementări a reformei realizate prin intermediul codificării;
R.3.c. - Manual de bune practici pentru asociațiile de dezvoltare intercomunitară în vederea
asigurării furnizării în comun a serviciilor publice privind planificarea urbană şi teritorială, eliberarea
certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire;
R.3.d. - Sistem de avizare al MDRAP optimizat.
Pentru detalii suplimentare legate de proiect, persoana de contact este doamna Delia Elena
POPA, manager public (asistent manager de proiect), Serviciul amenajarea teritoriului și urbanism,
Direcția tehnică, Direcția generală dezvoltare regională și infrastructură, Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice.
Date de contact:
Email: delia.popa@mdrap.ro
Telefon: 0372114513
Fax: 0372114533
Adresă: Bd. Libertăţii nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050706
Website: www.mdrap.ro
Sursa : site-ul MDRAP (htte:iiwww.mdrae.roicomunicareieresaicomunicateia-fost-lansat-eroiectul-sistematizarealegislatiei-din-domeniul-amenajarii-teritoriului-urbanismului-si-constructiilor-si-consolidarea-caeacitatii-administrative--din institutiile-eublice-centrale-cu-reseonsabilitati-in-domeniu)

NOI PREVEDERI PENTRU ACHIZIŢIILE DERULATE DE BENEFICIARII
PUBLICI AI PNDR 2020
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat azi, 09 mai 2018, pe pagina
de internet www.afir.info o noua versiune a Manualului de proceduri pentru atribuirea contractelor de
achiziţie publică pentru proiectele finanţate prin PNDR.
Principalele modificări privesc posibilitatea beneficiarilor publici de a derula achiziţia într-o
singură procedură a serviciilor de întocmire a proiectului tehnic şi a execuţiei lucrărilor, ceea ce va
reduce substanţial durata întregului proces de achiziţie.
O altă prevedere cu impact real în derularea mai rapidă a procedurilor de achiziţie o reprezintă
posibilitatea solicitanţilor notificaţi în urma rapoartelor de selecţie de a opta pentru demararea
procedurilor de achiziţii înaintea încheierii contractului de finanţare cu AFIR. Acest lucru se va face
sub rezerva unei clauze suspensive care să condiţioneze încheierea şi executarea contractului de
achiziţie publică de semnarea contractului de finanţare cu Agenţia.
„Solicitările beneficiarilor PNDR ne-au determinat să încercăm în colaborare cu preşedintele
ANAP, domnul Bogdan PUŞCAŞ, să găsim soluţii pentru a accelera şi simplifica procesul de achiziţii
publice. Am beneficiat inclusiv de sprijinul ministrului agriculturii, domnul Petre DAEA şi al
domnului secretar de stat Alexandru POTOR, precum şi al Guvernului României şi acum suntem în
măsură să propunem aceste noi proceduri mai flexibile, pragmatice şi mai rapide. Voi continua să
tratez cu maximă importanţă orice sugestie şi propunere, pentru că sunt convins că scopurile AFIR şi
ale beneficiarilor nu sunt antagonice, ci dimpotrivă, convergente, pentru dezvoltarea satului
românesc.” a declarat Adrian CHESNOIU, directorul general al Agenţiei pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale.
Începând cu data publicării pe pagina de internet a AFIR, Manualul de proceduri pentru
atribuirea contractelor de achiziție publică este în mod oficial în vigoare şi poate fi utilizat de către
beneficiari.
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Sursa: site AFIR-Comunicate de eresă (htte:iiwww.afir.infoi)
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