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Aplicații prin care se optimizează fluxurilor operaționale pentru asigurarea transparenței gestionării fondurilor europene 
și a egalității de șanse pentru fermieri, procesatori, antreprenori și autorități publice.



Aplicație prin care se 
realizează toate depunerile 

on-line aferente proiectelor cu 
beneficiari publici și privați. 
Se depun, de asemenea 

contestații, acte adiționale. În 
curând se va implementa 
integrarea cu modulul de 

contractare și autorizare plăți.

Ø Dosarele cererilor de finanțare se depuneau doar în 
timpul orelor de program ale AFIR, pe hârtie, 
împreună cu un CD pe care se aflau toate 
documentele scanate. 

Ø Existau perioade de vârf, în general pe finalul 
sesiunilor de depunere, în care solicitanții așteptau, o 
perioadă mare de timp, depunerea proiectelor. 

Ø Raportările către management cu privire la sumele 
disponibile scoase la licitație, se realizau cu întârziere.

ü Completarea și depunerea dosarelor cererilor de 
finanțare durează aproximativ o oră.  

ü Se pot depune cereri de finanțare și după orele de 
program și în week-end, pe întreaga perioadă în care 
sesiunea este deschisă. 

ü Raportările se realizeaza în timp real, existând o 
transparență ridicată cu privire la sumele disponibile în 
orice moment.





Aplicație prin care se 
realizează toate procedurile 

de achiziție aferente 
contractelor unde beneficiari 

sunt privați. Ø Procedurile de achiziții se realizau pe hârtie, existând 
obligația depunerii unui număr minim de oferte.

Ø Transparența era destul de scăzută. 
Ø Dosarul se depunea pe hârtie de către beneficiar la 

sediul AFIR în mai multe exemplare. 
Ø Erau necesare mai multe deplasări la sediile AFIR 

realizate de căre beneficiari.

ü Procedurile de achiziții se realizează exclusiv on-line – nu 
mai este nevoie de desplasarea beneficiarilor. 

ü Notificarea cu privire la avizarea/ neavizare dosarelor de 
achiziții se face on-line. 

ü Informația cu privire la participant, câștigători și 
necâștigători devine publică după finalizarea procedurii 
de achiziție și avizarea acesteia. 

ü Transparență ridicată.





Se utilizează pentru 
simplificarea achizițiilor de 

către beneficiar. 
Ex.: dacă este identificat un 
utilaj/ mașină/ echipament/ 

produs/ mobilă/ etc. în BDPR, 
nu trebuie derulată procedura 
de achiziții prin aplicația on-
line – poate fi achiziționată la 
prețul menționat în BDPR. 

Ø Toate achizițiile de utilaje/ echipamente/ etc. se 
realizau prin procedura de achiziții conform celor 
detaliate la punctul 2. 

Ø Procedura greu de parcurs, timp mare de finalizare.
Ø Contestațiile puteau bloca procedura de achiziții. 

ü Se pot achiziționa direct prin baza de date cu prețuri de 
referință utilaje/ echipamente/ etc. fără parcurgerea unei 
proceduri de achiziție. 

ü Acest lucru este valabil în situația în care bunul pe care 
doresc să-l achiziționeze beneficiarii se încadrează la 
furnizor, în prețul maxim menționat în BDPR. 

ü Producatorii/ furnizorii de utilaje au posibilitatea de a 
solicita înscrierea de produse în baza de prețuri prin 
intermediul aplicației.





O soluție de raportare utilă 
managementului AFIR în 

vederea realizării unor analize 
cu privire la activitatea 
entităților regionale și 

județene până la nivel de 
departament, utilizator. 

ü Raportările se fac în timp real.

Ø Raportarile se realizau în excel cu întârziere din cauza 
timpului necesar culegerii și centralizării datelor. 





Inițiativa AFIR, care asigură 
livrarea unei soluții de date 
deschise, gata de folosit, 
completă, interoperabilă, 
deschisă și măsurabilă. 

Ø Datele se transmiteau în excel sau pe hârtie, în funcție 
de solicitări. 

Ø Timp pierdut de către experți pentru realizarea 
acestor raportări actualizate, solicitate uneori periodic.

ü Datele se publică automat în interfața de open data de 
unde pot fi descărcate de către cei interesați.





Ø Depunerea solicitărilor de proiecte s-a realizat pe 
hârtie iar evaluarea acestora s-a realizat pe hârtie. 

Ø Necesita deplasarea solicitanților la sediile MADR.

ü Depunerea și evaluarea companiilor care vor realiza  
formarea profesională se va realiza on-line. 

ü Nu este necesară deplasarea la sediile MADR.
ü Poate asigura o reducere semnificativă a efortului 

administrativ în verificarea proiectelor, asigurând în 
același timp un control eficient în ceea ce priveşte 
stabilirea valorii proiectelor, respectarea rezonabilității 
preţurilor pentru servicii de formare profesională și 
simplificarea procedurilor de plată către beneficiari.





Aplicație ce va fi utilizată de 
către experții AFIR în cadrul 
vizitelor pe teren realizate la 

obiectivele de investiți. Pozele 
se vor încărca direct în folder-

ul proiectului existent în 
sharepoint, via VPN, se vor 

prelua coordonatele spațiale 
și vor fi mapate pe o hartă 

bing, google etc. 

Ø În cadrul vizitelor pe teren la obiectivele de investiții se 
realizează cu aparatele foto din dotare de către 
experții AFIR. 

Ø Expertul descarca din aparatul foto pe calculatorul său 
aceste fotografii și le încărca în folder-ul proiectului 
din sharepoint. 

Ø Se pierde mult timp cu toate activitățile enumerate.

ü Se vor realiza fotografii cu ajutorul dispozitivelor mobile.
ü Se accesează sharepoint-ul prin VPN de la locul 

investiției și se încarcă pozele direct în folder-ul 
proiectului. 

ü Timp scăzut pentru realizarea acestei activități.





Ø Informatiile erau prezentate in format excel pe site-ul MADR
Ø Toate informatiile erau nestructurate fiind greu de accesat
Ø Dificil de ajuns in calitate de consumator la poarta producatorului de 

produse certificate pe scheme de calitate romanesti sau europene 

Ø Informatiile de interes pot fi identificate usor utilizand criterii de cautare
Ø Exista informatii detaliate cu privire la retetele produselor alimentare certificate
Ø Prin integrarea realizata la nivelul aplicatiei cu google maps se poate ajunge 

cu usurinta la poarta producatorului in vederea degustarii produselor





Aplicație utilizată pentru 
asigurarea suportului necesar 
utilizării aplicațiilor de către 
solicitanți/ beneficiari, din 

mediu on-line (cloud azure), 
pus la dispoziție de către AFIR. 

Ø Incidentele erau transmise de către solicitanți sau 
beneficiari via telefon, către sediile teritoriale ale AFIR 
care luau legătura cu experții IT. 

Ø Informatia primită la nivel tehnic era insuficientă și nu 
era de ajutor în vederea rezolvarii incidentului/ 
problemei apărute. 

Ø Timp lung de rezolvare și uneori incidente nerezolvate 
în timp util.

ü Exista clar marcat în timp momentul publicării și 
transmiterii către AFIR a incidentului de către solicitant 
sau beneficiar. 

ü Se pot atașa informații detaliate (ex: capturi de ecran) în 
vederea rezolvării incidentului. 

ü Incidentele se deschid direct în aplicația de gestiune și 
management a incidentelor.

ü Existența unui SLA între solicitant și AFIR.

*Partea de autentificare a aplicației de suport din OnPrem este 
integrată cu autentificarea aplicației din cloud prin partajarea 
cookie-ului de autorizare OWIN. Ca și prerechizițe:
- aplicațiile utilizează aceleași versiuni de packete Microsoft.Owin.*, 
sunt https și sunt găzduite în același domeniu de nume.
- instanțele de IIS OnPrem/ Cloud au setările de machineKey.





Se va realiza analiza detaliată a 
tuturor surselor posibile de 
date, design-ul unui model 

consolidat de date (tip 
warehouse) și colectarea 

datelor. 

ü Previziunile de plăți se realizează manual de către experții AFIR pe baza unor estimări transmise de către 
beneficiari în Declarațiile de eşalonare aferente cheltuielor realizate în cadrul proiectelor. 

ü Informațiile sunt de multe ori neconforme cu realitatea.






