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INFORMARE DE PRESĂ 

Digitalizarea AFIR are un impact pozitiv asupra mediului și a cheltuielilor de funcționare 

 

 

 Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale este printre primele instituții în care 

procesul de digitalizare a fost implementat cu succes și a devenit în foarte scurt timp un exemplu de 

bună practică la nivel național și european.  

 Depunerea cererilor de finanțare de către solicitanții de fonduri europene disponibile 

prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) se realizează online, dar au 

fost implementate și alte module aferente tuturor etapelor procedurale specifice proiectelor 

finanțate de AFIR, cum ar fi achiziții online pentru proiectele contractate sau depunere online a 

cererilor de plată pentru rambursare. 

 De asemenea, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a implementat și solicită 

utilizarea semnăturii electronice în relația cu solicitanții și beneficiarii PNDR 2020.  

„Digitalizarea atât de necesară mai ales în ultima perioadă, a fost realizată rapid și fără 

blocaje de către AFIR, activitatea curentă și relația cu beneficiarii nefiind afectată în niciun fel. Mai 

mult, întregul proces de digitalizare a produs efecte directe, prin economisirea tipăririi documentelor 

necesare întregului flux procedural, obținând un beneficiu dublu: financiar și ecologic. Ne 

concentrăm în acest moment la nivelul instituției pe construirea, în principal cu echipa IT a AFIR, 

care a ajuns la un nivel de profesionalism foarte înalt, a unor instrumente digitale web care să 

sprijine și mai mult informarea și activitatea de implementare a beneficiarilor noștri. În domeniul 

digitalizării nu există pauză, iar AFIR investește în permanență timp și profesionalism pentru a fi la zi 

cu cerințele unei societăți din ce în ce mai mult concentrată pe servicii virtuale.” a precizat Mihai 

MORARU, Directorul general al AFIR. 

Toate aceste acțiuni realizate în mod concret la nivelul Agenției au permis obținerea 

unui impact pozitiv considerabil atât din punct de vedere financiar, cât și de mediu, deoarece s-a 

reușit economisirea unor resurse importante privind hârtia, consumabilele, dar și reducerea 

costurilor de tipărire.  

În acest sens, în 2019 consumul de hârtie la nivelul AFIR era de 12 milioane de pagini. O 

dată cu venirea pandemiei și cu creșterea nivelului de digitalizare, a scăzut la 7,9 milioane de pagini, 
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în 2020, de unde rezultă o economie de 4,1 milioane de pagini. De la începutul lui 2021 și până în 

prezent, AFIR a utilizat și mai puține pagini, respectiv 5,4 milioane, înregistrând o economie 

semnificativă de 2,5 milioane de pagini față de anul precedent. În total, în anii 2020 și 2021, AFIR 

a economisit peste 6,5 milioane de pagini. 

Dacă în 2019, AFIR a avut costuri cu hârtia de aproximativ 436.000 de lei, pentru 

următorii doi ani împreună, 2020 și 2021, AFIR a scăzut costurile pentru hârtie, reușind să ajungă la 

costuri de aproximativ 400.000 de lei, în total – 2020 și 2021. Astfel, economia de hârtie este de 

peste 50% în ultimii doi ani însumați. 

Totodată, s-au realizat economii considerabile și în ceea ce privește costul de tipărire a 

documentelor. În acest sens, în 2019 pentru tonere și servicii de întreținere a imprimantelor din 

toate structurile Agenției s-au cheltuit 1,38 milioane de lei, iar pentru doi ani, 2020 și 2021, AFIR a 

avut costuri de 1,42 milioane de lei, economisind aproximativ jumătate din valoare, ajungându-se 

astfel la o medie anuală de 0,7 milioane de lei costuri de tipărire.  

 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – AFIR  

 004 031 860 27 24   birou.presa@afir.info  

 

 

 

http://www.finantare-rurala.ro/
mailto:birou.presa@afir.info

