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CERERILE DE PLATĂ ŞI APROBAREA ACESTORA SE VOR REALIZA 
EXCLUSIV ON-LINE, PRIN SISTEMUL ELECTRONIC AL AFIR  

 
Prin Informarea de Presă din data de 1 noiembrie 2018 Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor 

Rurale a anunţat că va primi cererile de plată ale beneficiarilor de finanţare europeană nerambursabilă 
doar prin intermediul noului modul on-line destinat autorizării plăţilor pentru proiectele de investiţii 
finanţate prin PNDR 2020.  

Astfel, într-o primă etapă, vor solicita rambursarea cheltuielilor prin depunerea on-line a 
documentelor necesare beneficiarii submăsurilor 6.2 (Sprijin pentru înființarea de activităţi 
neagricole în zone rurale), 6.4 (Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole), 7.2 (Investiţii 
în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică), 7.6 (Investiţii asociate cu protejarea 
patrimoniului cultural) şi 4.3  (Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii 
agricole şi silvice), din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). 

„Digitizarea actului administrativ, precum şi necesitatea accesului rapid la informaţii ne 

motivează să facem paşi concreţi într-un ritm alert, astfel încât soluţiile IT ale Agenţiei să se constituie 

într-un sprijin real pentru beneficiarii noştri, dar şi pentru asigurarea absorbţiei eficiente a fondurilor 

alocate ţării noastre. 

Am eliminat acum încă o etapă în care beneficiarii erau nevoiţi să aducă personal  documentele 

la sediile noastre din teritoriu. Mai mult, experţii AFIR vor realiza evaluarea dosarelor de plată depuse 

online doar în sistemul informatic al Agenţiei. 

Dezvoltarea acestui nou modul al sistemului electronic este un pas firesc, având în vedere 

progresele făcute până acum în ceea ce priveşte depunerea cererilor de finanţare şi semnătura 

electronică a documentelor depuse online pe portalul AFIR – www.afir.info” a declarat Adrian 
CHESNOIU, directorul general AFIR.  

 În etapa a doua, prevăzută a fi imple mentată începând cu 1 decembrie 2018, vor putea 
depune cereri de plată online şi beneficiarii celorlalte submăsuri de finanţare. 

 Până în acest moment, AFIR a efectuat plăţi în valoare de 3,76 miliarde de euro către fermieri, 
procesatori, antreprenori şi autorităţi publice locale, beneficiari ai PNDR 2020. 

  

Sursa : site-ul AFIR, Informare de presă 01.11.2018 (https://portal.afir.info)  

 
 

 

MDRAP SPRIJINA INSTITUŢIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ÎN 
IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE 2016-2020 
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Prin comunicatul de presă din data de 14 noiembrie 2018 Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, informează: 

“În cadrul proiectului „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de 
prevenire a corupţiei în administraţia publică”, cod SIPOCA 61, implementat de Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), începând cu 12 noiembrie 2018, s-a demarat activitatea 
de sprijinire a 200 de unităţi administrativ-teritoriale (comune şi oraşe din toate judeţele ţării) în scopul 
implementării măsurilor Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020 (SNA). Acţiunea constă în 
asistenţă tehnică directă, prin vizită la sediul a 75 de primării şi indirectă, prin sprijin acordat prin telefon 
şi e-mail pentru 125 de primării. 

Astfel, reprezentanţi ai Direcţiei Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, structură din 
cadrul MDRAP, responsabilă cu monitorizarea implementării SNA la nivelul administraţiei publice 
locale, se vor deplasa la sediul UAT-urilor identificate, unde vor analiza nevoia de asistenţă tehnică, se 
vor prezenta tipurile de documente care vor fi elaborate pe parcursul procesului de implementare a SNA 
(declaraţie de aderare, plan de integritate etc.), se vor identifica riscurile şi vulnerabilităţile la corupţie şi 
măsurile de remediere a acestora. 

Un aspect important al acestei activităţi îl constituie diseminarea modelelor de bună practică 
identificate de MDRAP în ceea ce priveşte prevenirea corupţiei şi promovarea integrităţii la nivelul 
administraţiei publice locale. 

 

Pentru detalii suplimentare vă puteţi adresa Direcţiei Integritate, Bună Guvernare şi Politici 
Publice la adresa de e-mail: integritateinadministratie@mdrap.ro.” 

 

Sursa : site-ul MDRAP – Comunicat de presă (http://www.mdrap.ro/comunicare/presa/comunicate/mdrap-sprijina-institu tiile-

administratiei-publice-locale-in-implementarea-strategiei-nationale-anticoruptie-2016-2020) 

 

 

 

 

 

PREZENTAREA PROIECTULUI "SISTEMATIZAREA LEGISLAŢIEI DIN 
DOMENIUL AMENAJĂRII TERITORIULUI, URBANISMULUI ŞI 

CONSTRUCŢIILOR ŞI CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE A 
STRUCTURILOR DE SPECIALITATE DIN INSTITUŢIILE PUBLICE CENTRALE" 
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În data de 14 noiembrie 2018, a avut loc evenimentul de prezentare a proiectului „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. 

“Derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) în perioada 
2018 – 2020, proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA). 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, acesta va contribui la creşterea calităţii cadrului legislativ şi metodologic, cu 
impact asupra mediului de afaceri şi asupra cetăţenilor. 

Cu un buget de 11.794.031,49 lei, din care 9.905.083,23 lei valoare eligibilă nerambursabilă din 
Fondul Social European şi 1.888.948,26 lei cofinanţare MDRAP, proiectul este structurat astfel: 

 Componenta 1 - Sistematizarea fondului activ al legislației din domeniul amenajării 
teritoriului, urbanismului şi construcţiilor; 

 Componenta 2 – Elaborarea de proceduri pentru optimizarea fluxurilor de proces şi 
informaţionale, ghiduri pentru dezvoltare urbană şi gestiunea localităţilor, 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 
instituţionale responsabile din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor. 

Prin intemediul proiectului vor fi elaborate mai multe documente: codul amenajării teritoriului, 
urbanismului şi construcţiilor, proceduri şi ghiduri, standarde de cost, un protocol de cooperare cadru 
pentru operaţionalizarea ghişeului unic între autorităţile administraţiei publice locale şi entităţile 
avizatoare în vederea abordării unitare a problematicii amenajării teritoriului, urbanismului şi 
construcţiilor la nivel naţional. 

 

 

De asemenea, vor fi organizate cel puţin 2 sesiuni de diseminare a procedurilor, metodologiilor şi 
ghidurilor la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare, programe de formare profesională pentru specializarea 
structurilor responsabile cu amenajarea teritoriului, urbanismului şi construcţiilor din MDRAP şi pentru 
structurile de specialitate din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale. 

Nu în ultimul rând, vor fi realizate un manual de bune practici pentru asociaţțiile de dezvoltare 
intercomunitară în vederea asigurării furnizării în comun a serviciilor publice de planificare urbană şi 
teritorială şi un sistem optimizat de avizare al MDRAP.” 

Mai multe informaţii privind proiectul sunt disponibile pe site-ul MDRAP 
(http://www.mdrap.ro/dezvoltare-teritoriala/-3100). 
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Persoana de contact: 
Oana CONE 
E-mail: oana.cone@mdrap.ro 
Telefon: 0372111617 
 

Sursa : site-ul MDRAP – Comunicat de presă 14 noiembrie 2018 

(http://www.mdrap.ro/comunicare/presa/comunicate/prezentarea-proiectului-sistematizarea-legislatiei-din-domeniul-
amenajarii-teritoriului-urbanismului-si-constructiilor-si-consolidarea-capacitatii -administrative-a-structurilor-de-speciali tate-din-

institutiile-publice-centrale-cu-responsabili tati-in-) 

 

 

POR - A FOST MODIFICAT GHIDUL SPECIFIC AFERENT APELULUI DE 
PROIECTE DEDICAT REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD - VEST OLTENIA 

 

În data de 30.10.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a emis ordinul 
nr. 6096 de modificare şi completare a ordinului viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice cu nr.3073/2018 aferent apelului POR/2018/7/7.1/3/SV (număr apel MY SMIS: 
POR/377/7) pentru aprobarea Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul 
apelului de proiecte cu titlul POR/2018/7/7.1/3/SV (număr apel MY SMIS: POR/377/7), Axa prioritară 7 
- Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiţii 7.1 -   

 

 

 

Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului 
endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale 
specifice. 

Modificările constau în prelungirea perioadei de depunere a proiectelor cu o lună de zile (data de 
închidere a depunerii de proiecte fiind 30.11.2018, ora 12.00). 

 

Sursa : site-ul MDRAP – Comunicat de presă 30 octombrie 2018 (http://www.mdrap.ro/comunicare/presa/comunicate/por-a-
fost-modificat-ghidul-specific-aferent-apelului-de-proiecte-dedicat-regiunii-de-dezvoltare-sud-vest-ol tenia) 

 


