
Măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19: AFIR a anunțat înlocuirea vizitelor 
pe teren cu documente justificative 

 

 

În contextul pandemic actual în care a fost necesară dispunerea unor măsuri pentru limitarea riscului de răspândire și infectare cu SARS-
COV-2 și în conformitate cu OMADR 181/30.06.2020 și 125/05.05.2020, în condiţiile în care AFIR nu este în măsură să efectueze vizitele în 
teren, pentru anul 2020 s-a stabilit ca efectuarea vizitelor pe teren în etapa de evaluare-selectare a cererilor de finanţare, precum şi 
cele pentru autorizarea cererilor de plată să se realizeze după cum urmează: 
  
- pentru cererile de finanţare aflate în etapa de evaluare – selectare, vizita pe teren se va înlocui cu documente justificative relevante 
transmise de solicitanți; 
- pentru autorizarea cererilor de plată, vizitele pe teren se vor înlocui cu documente justificative relevante  transmise de beneficiari. 
  
Pentru autorizarea la plată a cererilor de plată aferente tranșelor finale, efectuarea vizitei pe teren se poate înlocui cu documente 
justificative relevante transmise de beneficiari dacă prin amânarea vizitei pe teren există riscul depăşirii termenelor procedurale 
incidente. 
În cazul în care vizitele pe teren nu pot fi înlocuite prin examinarea documentelor justificative în sensul că documentele justificative 
finale nu sunt suficiente pentru a permite luarea unei decizii cu privire la implementarea operațiunilor, se va autoriza plata iar vizitele 
pe teren se vor efectua ulterior autorizării la plată imediat ce condițiile permit. 
  
Decizia de a înlocui vizitele pe teren cu documente justificative se ia în urma analizei contextului epidemiologic existent la nivelul 
fiecărui proiect sau structură AFIR. 
   
  
  
De asemenea, la nivelul AFIR se suspendă activitatea de lucru cu publicul la sediul central și la sediile structurilor regionale și 
județene ale AFIR. Relațiile cu publicul se vor desfășura temporar doar onine prin intermediul adreselor de e-mail, prin intermediul 
telefonului, prin servicii de curierat și prin pagina oficială de Facebook a Agenției. 
   
Datele de contact sunt disponibile la sectiunea Contacte. Pentru Centrele regionale si Oficiile județene, contactele sunt disponibile 
la secțiunea Structuri Teritoriale. 
   
Audiențele acordate de conducerea AFIR vor fi realizate exclusiv telefonic. 
  
HOTĂRÂREA COMITETULUI NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ nr. 24/15.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de 
alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul 
SARS-CoV-2 

  
HOTĂRÂREA COMITETULUI NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ nr. 17/30.03.2020 pentru evaluarea situației epidemiologice 
și dispunerea unor măsuri în vederea prevenirii extinderii infecțiilor cu noul CORONAVIRUS  

  
HOTĂRÂREA COMITETULUI NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ nr. 15/29.03.2020 pentru evaluarea situației epidemiologice 
și dispunerea unor măsuri în vederea prevenirii extinderii infecțiilor cu noul CORONAVIRUS  

  
Model Declaraţie pe proprie răspundere pentru deplasarea în afara localității/ zonei metropolitane 
  
  
CP MADR  Măsuri pentru protejarea beneficiarilor de fonduri europene derulate prin  PNDR 2014-2020 
  
CP AFIR Asigurarea continuității implementării proiectelor  PNDR în contextul pandemiei de COVID-19 
  
CP AFIR  Măsurile pentru sprijinirea beneficiarilor  PNDR în perioada în care este decretată starea de urgență  ca urmare a 
pandemiei cu COVID-19 

https://afir.info/informatii_generale_comunicare_relatii_cu_publicul
https://afir.info/informatii_institutionale_despre_afir_contacte
https://portal.afir.info/Uploads/Docu%20LEGISLATIE/Hot%C4%83r%C3%A2re%20aprobare%20Stare%20de%20alerta%20%20NR%2024%20din15.05.2020.pdf
https://portal.afir.info/Uploads/Docu%20LEGISLATIE/Hot%C4%83r%C3%A2re%20aprobare%20Stare%20de%20alerta%20%20NR%2024%20din15.05.2020.pdf
https://portal.afir.info/Uploads/Docu%20LEGISLATIE/Hot%C4%83r%C3%A2re%20aprobare%20Stare%20de%20alerta%20%20NR%2024%20din15.05.2020.pdf
https://portal.afir.info/Uploads/Docu%20LEGISLATIE/COVID_19/hotararea%20nr.%2017%20din%2030.03.2020.pdf
https://portal.afir.info/Uploads/Docu%20LEGISLATIE/COVID_19/hotararea%20nr.%2017%20din%2030.03.2020.pdf
https://portal.afir.info/Uploads/Docu%20LEGISLATIE/COVID_19/hotararea%20nr.%2015%20din%2029.03.2020.pdf
https://portal.afir.info/Uploads/Docu%20LEGISLATIE/COVID_19/hotararea%20nr.%2015%20din%2029.03.2020.pdf
https://portal.afir.info/Uploads/docs/2020/Declaratie%20pe%20propria%20raspundere%20-%20Stare%20de%20alerta.pdf
https://portal.afir.info/Uploads/Docu%20COMUNICATE%20DE%20PRESA/CP_MADR/2020_/CP_20.03.2020_masuri_beneficiari_PNDR.doc
https://portal.afir.info/Uploads/Docu%20COMUNICATE%20DE%20PRESA/CdeP_2020/CP_masuri_COVD19_AFIR_fara_suspendare_26.03.2020.doc
https://portal.afir.info/Uploads/Docu%20COMUNICATE%20DE%20PRESA/CdeP_2020/CP_masuri%20implementare%20PNDR_covid%2019.doc
https://portal.afir.info/Uploads/Docu%20COMUNICATE%20DE%20PRESA/CdeP_2020/CP_masuri%20implementare%20PNDR_covid%2019.doc


  
Modalitatea organizare controale pe teren desfășurate de AFIR în perioada 16.03.2020 – 31.03.2020, dată fiind apariția COVID 19 

  
ORDONANŢA nr. 8 din 9 aprilie 2020 MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 

  
Ordonanța militară nr. 7 din 4 aprilie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19  

  
Ordonanța militară nr. 6 din 30 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 

  
Ordonanța militară nr. 5 din 30 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 

  
Ordonanța militară nr. 4 din 29 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 

  
Ordonanța militară nr. 3 din 24 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 

  
Măsuri temporare luate de AFIR pentru prevenirea și reducerea riscului de îmbolnăvire cu COVID-19 

  
Ordonanța militară nr. 2 din 21 martie 2020 privind măsuri de preverire a răspândirii COVID-19 

  
Ordinul MADR nr. 78 din 19.03.2020 privind aprobarea măsurilor necesare desfășurării activităților specifice 
implementării PNDR 2020 ca urmare a COVID-19 

  
Măsuri pentru protejarea beneficiarilor de fonduri europene derulate prin PNDR 2014-2020 

  
Hotărârea CNSSU 8 din 12.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului coronavirus 

  
Modalitatea de organizare a controalelor pe teren desfășurate de  AFIR în perioada 16.03.2020 – 31.03.2020, dată fiind apariția COVID 
19 

  
Hotărârea CNSSU 14 din 24.03.2020 pentru evaluarea situației epidemiologice şi a măsurilor dispuse precum şi pentru propunerea 
extinderii de combatere a noului Coronavirus 

 

https://www.madr.ro/comunicare/5906-modalitatea-de-organizare-a-controalelor-pe-teren-desfasurate-de-afir-in-perioada-16-03-2020-31-03-2020-data-fiind-aparitia-covid-19.html
https://portal.afir.info/Uploads/Docu%20LEGISLATIE/COVID_19/O%20militara%208%202020.pdf
https://gov.ro/fisiere/pagini_fisiere/ORDONAN%C5%A2A_MILITAR%C4%82_nr._7_din_04.04.2020_privind_m%C4%83suri_de_prevenire_a_r%C4%83sp%C3%A2ndirii_COVID-19.pdf
https://portal.afir.info/Uploads/Docu%20LEGISLATIE/COVID_19/OM6.pdf
https://portal.afir.info/Uploads/Docu%20LEGISLATIE/COVID_19/OM5.pdf
https://gov.ro/fisiere/pagini_fisiere/ORDONAN%C8%9AA_MILITAR%C4%82_nr._4_din_29.03.2020_privind_m%C4%83suri_de_prevenire_a_r%C4%83sp%C3%A2ndirii_COVID-19.pdf
https://gov.ro/fisiere/pagini_fisiere/ORDONAN%C8%9AA_MILITAR%C4%82_nr._3_din_24.03.2020_privind_m%C4%83suri_de_prevenire_a_r%C4%83sp%C3%A2ndirii_COVID-19.pdf
https://portal.afir.info/Uploads/docs/2020/Anexa4_Afis_prevenire_COVID-19_A3.pdf
https://gov.ro/fisiere/pagini_fisiere/ORDONAN%C5%A2%C4%82_MILITAR%C4%82_nr.2-2020_privind_m%C4%83suri_de_prevenire_a_r%C4%83sp%C3%A2ndirii_COVID-19.pdf
https://portal.afir.info/Uploads/Docu%20LEGISLATIE/2020_OMADR/OMADR_78_19.03.2020.pdf
https://portal.afir.info/Uploads/Docu%20LEGISLATIE/2020_OMADR/OMADR_78_19.03.2020.pdf
https://portal.afir.info/Uploads/Docu%20COMUNICATE%20DE%20PRESA/CP_MADR/2020_/CP_20.03.2020_masuri_beneficiari_PNDR.doc
https://portal.afir.info/Uploads/Docu%20LEGISLATIE/HOTARARE_CNSSU_nr%208_din12.03.20.pdf
https://www.madr.ro/comunicare/5906-modalitatea-de-organizare-a-controalelor-pe-teren-desfasurate-de-afir-in-perioada-16-03-2020-31-03-2020-data-fiind-aparitia-covid-19.html
https://www.madr.ro/comunicare/5906-modalitatea-de-organizare-a-controalelor-pe-teren-desfasurate-de-afir-in-perioada-16-03-2020-31-03-2020-data-fiind-aparitia-covid-19.html
https://portal.afir.info/Uploads/Docu%20LEGISLATIE/COVID_19/Hotararea_CNSSU_14_24.03.2020.pdf
https://portal.afir.info/Uploads/Docu%20LEGISLATIE/COVID_19/Hotararea_CNSSU_14_24.03.2020.pdf
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