
MĂSURI TEMPORARE LA NIVELUL AGENȚIEI PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE  
DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A RISCULUI DE ÎMBOLNĂVIRE CU COVID-19 

Pentru protejarea sănătății dumneavoastră și pentru a preveni răspândirea virusului SARS-CoV-2 care provoacă boala Coronavirus 2019 
(COVID-19), AFIR interzice accesul în sediul central și în sediile Centrelor Regionale și ale Oficiilor Județene tuturor persoanelor: 

 pentru care autoritățile române competente au dispus măsuri de carantină sau de autoizolare, până la expirarea duratei acestora; 

 care au călătorit în ultimele 14 zile într-una din zonele cu risc de contaminare prevăzute în Lista regiunilor și localităților din zona 
roșie și zona galbenă cu transmitere a COVID-19; 

 care au intrat, în ultimele 14 zile, în contact cu o persoană diagnosticată/ monitorizată pentru o posibilă infecție cu COVID-19. 

AFIR  SUSPENDĂ  ACTIVITATEA  DE  LUCRU DIRECT CU  PUBLICUL ȘI DE ACORDARE A AUDIENȚELOR.   
 

RELAȚIILE  CU  PUBLICUL  SE  VOR DESFĂȘURA  EXCLUSIV  PRIN  URMĂTOARELE  MODALITĂȚI  DE  COMUNICARE: 

prin intermediul adreselor de e-mail ale AFIR (petiții generale/ solicitanți PNDR: relatii.publice@afir.info; comunicare 
instituțională oficială: cabinet@afir.info; beneficiari PNDR: e-mail departamente de la nivel central/ regional/ județean); 

prin intermediul telefonului (031 – 860 27 47, la nivel central sau a numerelor de telefon de la nivel regional și județean) 
în intervalul orar 09:00 – 16:00 (luni, marți, miercuri și joi) și 09:00 – 13:00 (vineri); 

prin servicii de curierat la adresa Str. Știrbei Vodă, nr. 43, Sector 1, București, la nivel central sau la adresele de 
corespondență ale sediilor AFIR de la nivel regional și județean. 

SE VA PĂSTRA O DISTANȚĂ DE CEL PUȚIN 1 METRU FAȚĂ DE ANGAJAȚII AFIR ȘI  

O DURATĂ A ÎNTREVEDERII DE APROXIMATIV 15 MINUTE. 

AFIR limitează accesul în sediile de la nivel central, regional și județean tuturor persoanelor care nu fac parte din angajații Agenției.  

În cazurile în care este necesară prezența fizică și nu suportă amânare, accesul în sediile AFIR este condiționat de respectarea strictă 
a regulilor de siguranță sanitară și de semnarea Declarației pe propria răspundere în acest sens, disponibilă la intrarea în sediu.  

ESTE  INTERZISĂ  STAȚIONAREA  PERSOANELOR  LA  O  DISTANȚĂ  MAI  MICĂ  DE  1  METRU  UNA  FAȚĂ  DE  CEALALTĂ. 


