01 noiembrie 2018

INFORMARE DE PRESĂ
Cererile de plată și aprobarea acestora se vor realiza exclusiv on-line, prin sistemul
electronic al AFIR
Începând cu data de 5 noiembrie 2018, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale va primi cererile de plată ale beneficiarilor de finanțare europeană nerambursabilă doar
prin intermediul noului modul on-line destinat autorizării plăților pentru proiectele de investiții
finanțate prin PNDR 2020.
Astfel, într-o primă etapă, vor solicita rambursarea cheltuielilor prin depunerea online 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) și 4.3 (Investiţii pentru dezvoltarea,
modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice), din Programul Național de
Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).
„Digitizarea actului administrativ, precum și necesitatea accesului rapid la informații
ne motivează să facem pași concreți într-un ritm alert, astfel încât soluțiile IT ale Agenției să se
constituie într-un sprijin real pentru beneficiarii noștri, dar și pentru asigurarea absorbției
eficiente a fondurilor alocate țării noastre.
Am eliminat acum încă o etapă în care beneficiarii erau nevoiți să aducă personal
documentele la sediile noastre din teritoriu. Mai mult, experții AFIR vor realiza evaluarea
dosarelor de plată depuse online doar în sistemul informatic al Agenției.
Dezvoltarea acestui nou modul al sistemului electronic este un pas firesc, având în
vedere progresele făcute până acum în ceea ce privește depunerea cererilor de finanțare și
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 implementată începând cu 1 decembrie 2018, vor
putea depune cereri de plată online și beneficiarii celorlalte submăsuri de finanțare.
Până în acest moment, AFIR a efectuat plăți în valoare de 3,76 miliarde de euro
către fermieri, procesatori, antreprenori și autorități publice locale, beneficiari ai PNDR 2020.
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