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ATENȚIE! Prezenţa unui 
element în Baza de Date oferă 
informaţii privind gradul de 
echipare și preţul de referinţă 
fără să se asigure eligibilitatea 
acestuia în cadrul proiectelor. 

 

Notă! Un element poate avea 
prețul exprimat doar în una 
din cele două monede.  
 

Atenție! În coloana “dotări 
standard” trebuie să se regăsească 
minim informațiile menționate în 
fișele tehnice pentru toate 
elementele solicitate a fi înscrise în 
Baza de date. 

 

1. Scopul și domeniul de acțiune 

 

Prezentul Ghid este un material de informare tehnică. Ghidul se va utiliza de către cei interesați 
pentru înscrierea de elemente din categoriile menționate în Baza de date AFIR sau pentru 
folosirea acesteia și prezintă metodologia de actualizare periodică a conținutului bazei de date 
cu prețuri de referință, atât din punct de vedere al introducerii de noi elemente, cât și din punct 
de vedere al actualizării informațiilor și a prețurilor unitare. 

În conformitate cu cerințele regulamentelor europene care reglementează sprijinul pentru 
dezvoltare rurală acordat din FEADR, sprijinul acordat beneficiarilor trebuie să respecte 
principiul rezonabilității costurilor. În acest sens, statele membre au obligația de a se asigura de 
faptul că toate costurile sunt stabilite printr-o metodă de calcul corectă, echitabilă și 
verificabilă. 

Baza de date utilizată pentru evaluarea proiectelor 
cofinanțate din Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală în cadrul programelor naționale de 
dezvoltare rurală cuprinde preţuri de referinţă pentru 
mașini, utilaje și echipamente specializate.  

 

2. Structura și modul de prezentare 

Această secțiune a Bazei de date cuprinde prețuri de referință pentru silozuri și sere, specifice 
măsurilor finanțate prin PNDR 2014-2020. Se 
definește ca ”element” fiecare produs ce poate fi 
identificat în baza de date cu prețuri de referință. 
Prezentul Ghid se referă strict la silozuri și sere. 
Pentru categoriile menționate, Serviciul Baze de date 
elaborează fișe cu informațiile tehnice minime 
necesare înscrierii în Baza de date cu prețuri de 
referință sub formă de șabloane predefinite în 
Aplicația online. 
 
Prețurile din baza de date vor fi exprimate în Euro și nu vor 
include TVA (preț CIP la beneficiar). În cazuri justificate, 
susținute de documente, moneda de exprimare poate fi 
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Prețul înscris este fără zecimale și per element.  
 

ATENȚIE! 
Introducerea unei 
mărci în baza de date 
poate fi făcută de un 
singur trader! 
 

Maximum 20 de 
proiecte tip pentru 
fiecare marcă 
 

USD. Înscrierea elementelor exprimate în moneda USD se va realiza în urma analizei de către 
experții SBD a documentelor prezentate. 
Verificarea rezonabilității prețului exprimat în moneda USD se va realiza utilizând cursul de 
schimb al Băncii Centrale Europene din data transmiterii elementului spre verificare. 
 
 
 
 

3. Metodologia de culegere și analizare a datelor 

Metodologia pentru colectarea datelor necesare constituirii bazei de date cu prețuri de 
referință pentru silozuri și sere, are la bază principiile transparenței, asigurării rezonabilității 
costurilor și bunei gestionări a fondurilor comunitare. 
 
Elementele din categoriile menționate (silozuri și sere) se vor 
introduce în Baza de date sub forma unor proiecte tip, funcționale 
de către producător sau de către un singur importator/dealer al 
acestuia. Chiar daca marca se asociază mai multor conturi, 
elementele din categoriile menționate se pot înscrie dintr-un 
singur cont (cel de pe care s-a transmis spre verificare primul 
element).  
Traderul care înscrie elemente are posibilitatea de a încărca maximum 20 de proiecte tip pentru 
fiecare marcă pentru categoriile menționate. Aceste elemente se vor încărca în cel mult 30 de 
zile de la data la care s-a transmis spre verificare primul element. 
După termenul menționat, traderul va putea sa modifice sau să 
completeze cu noi modele (in cazul in care nu a înscris de la 
început 20 de elemente) după cel puțin 12 luni de la data apariției 
online a elementelor. După trecerea perioadei menționate, în 
cazul în care se dorește să se completeze cu mai multe elemente, acestea trebuie transmise 
spre verificare în termen de cel mult 5 zile de la transmiterea primului element nou. 
Proiectele tip care se vor încărca în baza de date se referă doar la părțile construite suprateran, 
fără a include și fundațiile necesare și trebuie să respecte normele republicane cu privire la 
calculul rezistenței construcțiilor la seism, vânt și încărcarea la zăpadă (EUROCOD). Lucrările de 
realizare a fundațiilor nu fac obiectul bazei de date. Se recomandă să fie luați în calcul 
coeficienții maximi pentru fiecare regiune în parte. La înscrierea unui proiect tip, la rubrica 
„Observații echipare” vor fi specificați coeficienții pentru fiecare regiune în parte (dacă este 
cazul). Astfel, prețul din baza de date al unui element (proiect tip) va fi reprezentat de prețul 
înscris în rubrica “Preț” înmulțit cu coeficientul corespunzător regiunii unde se va realiza 
construcția (dacă este cazul). 
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În cadrul Bazei de date cu prețuri de referință online se regăsesc următoarele informații:  
 
 Cod CPV;  
 Denumirea produsului; 
 Marcă; 
 Model (un model poate fi introdus o singura dată în baza de date);  
 Caracteristici tehnice principale; 
 Specificații tehnice standard detaliate – acestea vor reprezenta standardul de 

comercializare a produsului respectiv pe piața din România, conform informațiilor 
primite din partea distribuitorilor.  

 Observații echipare; 
 Preț exprimat în Euro, fără TVA. 
 Preț exprimat în USD, fără TVA (acolo unde este cazul). 
 Observații preț. 

ATENȚIE! În cazul în care în configurația cea mai vândută a echipamentului respectiv intră și alte 
dotări în afara standardului de bază, care dau diferențe de preț, acestea trebuie menționate 
online. 
 
Un model de la o anumită marcă poate fi introdus în Baza de date cu prețuri de referință o 
singură dată, cu a anumită configurație standard.  
 
Elaborarea, actualizarea și dezvoltarea Bazei de date cu prețuri de referință pentru silozuri și 
sere se va realiza de către Serviciul Baze de date din cadrul AFIR cu respectarea următoarelor 
etape: 

• Pentru alocarea mărcii în vederea înscrierii de elemente în Baza de date cu prețuri de 
referință producătorul/importatorul/dealerul acceseaza portalul AFIR, fiind necesar să 
își creeze un cont de utilizator.  

• În acest cont, utilizatorul trebuie să încarce următoarele documente: 
 

 Solicitarea de înscriere; 
 Declaratie pe propria raspundere privind înscrierea în Baza de Date cu prețuri de 

referință; 
 Declarația producătorului prin care recunoaște dreptul importatorului/dealerului 

autorizat de a-și stabili preturile de vânzare pentru România 
 

• În cazul în care utilizatorul ale calitatea de producător, documentele necesare înscrierii 
sunt: 

 Solicitarea de înscriere; 
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ATENȚIE! În situația în care un producător/importator/dealer care are înscrise 
elemente în Baza de date AFIR dorește înscrierea unor elemente din alte mărci,  
trebuie să întocmească un dosar de marcă nouă și să transmită din nou tot setul 
de documente! 

 Declaratie pe propria raspundere privind înscrierea în Baza de Date cu prețuri de 
referință. 

• La încărcarea unui Dosar de marca nou de către un trader, se verifică conformitatea 
documentelor transmise de către trader în cel mult cinci zile lucrătoare de la data 
primirii dosarului. În plus, față de documentele încărcate, 
producătorul/importatorul/dealerul trebuie să transmită la Serviciul Baze de date (pe 
hârtie sau în format electronic) și un catalog cu prețuri al producătorului sau o listă de 
prețuri semnată de producător, sau alt(e) contract(e) de vânzare-cumpărare cu alţi 
clienţi decât beneficiarii fondurilor derulate prin PNDR, încheiate cu minimum 30 de zile 
înainte de data solicitării înscrierii în baza de date, sau print screen din configuratorul 
intern din care să reiasă prețul, sau orice altă dovadă care poate fi prezentată pentru a 
susține rezonabilitatea prețurilor elementelor solicitate a fi introduse în baza de date. 
Acestea se vor transmite în cel mult cinci zile lucrătoare de la data încărcării și 
transmiterii elementului către verificare. În caz contrar, elementul va fi declarat 
neconform, traderul având posibilitatea de a-l reînscrie.  

• ATENȚIE! În baza de date se vor introduce prețurile de vânzare către beneficiari, nu 
prețurile recomandate de producători, acestea putând reprezenta doar o etapă de 
verificare a rezonabilității preturilor. 
 

• Solicitarea de înscriere, Declarația pe propria răspundere și Declarația producătorului 
prin care recunoaște dreptul importatorului/dealerului autorizat de a-și stabili preturile 
de vânzare pentru România (dacă este cazul), trebuie transmise și în original pe adresa 
menționată pe site-ul AFIR. Demararea procedurii de înscriere a elementelor în Baza de 
date va avea loc după primirea, verificarea conformității și înregistrarea acestor 
documente la nivelul Serviciului Baze de date.  

• Termenul de procesare a informațiilor este de cel mult 60 de zile de la data prezentării 
documentației conforme și complete. 

• În cazul în care documentația este neconformă, solicitarea nu va fi luată în considerare, 
fiind clasată.  
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Conducerea AFIR sau Serviciul Baze de date poate decide asupra aplicării de verificări 
suplimentare pentru orice element sau grup de elemente pentru care există transmisă 
documentația completă. În acest caz, în cel mult 60 de zile, solicitantul va fi informat 
asupra acestui lucru și asupra termenului estimat pentru finalizarea verificărilor, care 
poate fi de cel mult 180 de zile. 
 

Conducerea AFIR sau Serviciul baze de date poate decide cu privire la utilizarea oricăror 
alte variante de lucru sau aplicarea altor verificări pe care le consideră relevante. 
 

În cazul în care în termenul de 180 de zile nu s-a putut stabili rezonabilitatea prețului 
unui element, acesta va fi declarat neconform, producătorul/importatorul/dealerul fiind 
informat prin adăugarea unei observații la statusul elementului asupra faptului că elementul în 
cauză nu se va introduce în Baza de date cu prețuri de referință online. 

În cazul în care se vor identifica prețuri mai mici decât cel transmis inițial de 
producător/importator/distribuitor, se va proceda astfel: 

 dacă prețul identificat în cadrul verificărilor este mai mic cu o diferența de 
până la 5%, egal sau mai mare decât cel solicitat a fi introdus,  se va păstra 
preţul transmis de producător/importator/ distribuitor; 

 în cazul în care prețul identificat în cadrul verificărilor este mai mic cu o 
diferență mai mare de 5%, se va introduce în Baza de date prețul cel mai 
scăzut identificat pe parcursul verificărilor. 

 
NOTĂ! Preţurile produselor aflate în perioada de promoţie, nu vor influenţa preţurile de 
referinţă din Baza de Date.  
Producătorul/importatorul/dealerul care a înscris elementele în Baza de date, trebuie să 
informeze din timp Serviciul Baze de date din cadrul AFIR asupra promoțiilor, perioadelor lor de 
desfășurare și a prețurilor ce vor fi utilizate în aceste perioade (minim 5 zile lucrătoare înainte 
de data începerii perioadei de promoție). În perioada promoției nu se admit achiziții directe 
utilizând baza de date AFIR la alte prețuri decât cele de promoție, acesta fiind un preț fix la care 
nu se acceptă alte discounturi (pentru promoții la care discountul este mai mare de 5%).  
 
În perioada promoțiilor, online la  rubrica „observații preț” vor fi menționate clar condițiile care  
definesc oferta în cauză. În acest sens, producătorul/importatorul/dealerul va completa în 
contul său de pe site-ul AFIR toate detaliile promoției pentru fiecare element în cauză.  
Informația se va prelua online în urma analizării acesteia de către experții Serviciului Baze de 
date. 
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Conducerea AFIR își rezervă dreptul de a întrerupe pentru o perioadă determinată de timp 
actualizarea Bazei de date cu elemente noi. Perioada de întrerupere va fi anunțată pe site-ul 
AFIR. 
• În situația în care Serviciul Baze de date este informat de către producător asupra revocării 

calității de reprezentanță/importator/dealer autorizat a unui trader la a cărui solicitare s-au 
înscris elemente în baza de date, elementele mărcii/mărcilor respective se vor retrage din 
baza de date online, iar reprezentanței/importatorului/dealerului i se va transmite un 
Formular de înștiințare asupra acestui lucru. 
• Societățile respective vor fi înscrise în formularul – „Lista cu societățile supuse 

restricțiilor în legătură cu baza de date cu prețuri de referință” care se va completa de 
fiecare dată când este necesar.   

• Având în vedere confidențialitatea identității celor care fac solicitări de înscriere în Baza 
de date AFIR, formularul – „Lista cu societățile supuse restricțiilor în legătură cu baza de 
date cu prețuri de referință” nu se va publica pe site-ul AFIR, fiind doar un document de 
lucru intern în cadul Serviciului Baze de date.  

 
 

4. Întreținere operațională: Monitorizarea funcționării, actualizarea si 
completarea cu noi elemente a bazei de date cu prețuri de 
referință pentru silozuri și sere 

 
Actualizarea Bazei de date cu prețuri de referință presupune două aspecte: 

• Actualizarea informațiilor și a prețurilor; 
• Introducerea de noi elemente. 

 
Actualizarea prețurilor se va realiza o dată pe an pentru fiecare marcă per trader în limita a 

5%, sau de două ori pe an pentru fiecare marca per trader în limita a 2,5%, cu aprobarea 
conducerii AFIR. Actualizarea prețurilor unei mărci se va realiza la solicitarea oficială a 
producătorului/importatorului/dealerului care a înscris marca respectivă în Baza de Date în 
urma analizării acesteia de către experţii din cadrul Serviciului Baze de Date. Chiar dacă 
perioada trecută de la ultima solicitare de actualizare a prețurilor este mai mare de 12 luni, 
procentul maxim acceptat este cel de 5%. 

 
Excepție! Actualizarea prețurilor cu un procent mai mare decat cele menționate de 2,5%, 
respectiv 5% se poate accepta numai în următoarele cazuri:  

 dacă noile prețuri sunt comunicate oficial de producător; 



9 
 

 dacă este cazul de corectare a unor erori umane produse la transmiterea 
informațiilor către AFIR.  

Pentru ambele excepții, modificarea se va efectua la cererea oficială din partea 
producătorului/importatorului/dealerului care a solicitat înscrierea elementului, în urma 
analizării explicațiilor și dacă este cazul a argumentației tehnice, de către experţii din cadrul 
Serviciului Baze de Date. 
În acest sens, în data de 20 a lunii respective, la nivelul Serviciului Baze de Date se va întocmi un 
Centralizator al elementelor propuse pentru indexare și o Notă prin care se propune aprobarea 
actualizării prețurilor. Modificările vor apărea online după aprobarea conducerii AFIR.  
 
Completarea cu noi elemente se va realiza de două ori pe lună, dacă este cazul, cu aprobarea 
AFIR.  
Introducerea de noi elemente în Baza de date cu prețuri de referință pentru silozuri și sere se va 
realiza ca urmare a solicitărilor primite din partea producătorilor/importatorilor/distribuitorilor. 
 
În vederea introducerii de noi elemente, se vor respecta următorii pași procedurali: 

• După primirea solicitării din partea producătorului/importatorului/distribuitorului, 
experții din cadrul Serviciului Baze de Date de la nivelul AFIR vor verifica dacă 
elementul  respectiv  (marcă+model)  nu se regăsește deja în Baza de date sau nu 
face parte din grupul elementelor sterse din baza de date.  

• Dacă elementul nu se regăsește deja în Baza de date, pentru completarea acesteia, 
experții din cadrul Serviciului Baze de Date vor proceda, după verificarea 
rezonabilității prețului, la înregistrarea acestuia în sistem,  urmând ca în datele de 5 
și 20 ale lunii respective să fie emis un Centralizator al elementelor noi care va 
conține toate informațiile referitoare la produsele respective și va fi întocmită o 
Notă în care se propune aprobarea completării bazei de date. Baza de date se va 
completa cu noile elemente, care vor apărea online după aprobarea conducerii AFIR. 
 

• Daca face parte din grupul elementelor șterse, se verifică dacă solicitarea de 
ștergere a fost făcută de către același producător/importator/dealer.  

o Dacă solicitarea de ștergere a fost făcută de același 
producător/importator/dealer, elementul nu se va reînscrie, dar dacă 
cererea de înscriere vine din partea altui producător/importator/dealer, 
acesta va fi reînscris ca element nou. 

Având în vedere faptul că înscrierea unei mărci poate fi făcută de un singur trader, cazul 
acesta se poate aplica doar dacă elementele existente în baza de date online au fost șterse ca 
urmare a revocării calitații de importator/dealer autorizat a traderului care a înscris inițial 
marca și reînscrierea acestora la solicitarea unui nou importator/dealer autorizat sau la 
solicitarea producătorului. 
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• În cazul în care, în activitatea de verificare, experții Serviciului Bazei de date descoperă 

că un element existent în Baza de date cu prețuri de referință a fost vândut la un preț 
mai mic decât cel existent cu mai mult de 5%, se va proceda după cum urmează: 

- Producătorul/importatorul/dealerul care a înscris elementul (elementele) în 
cauză, va fi informat despre faptul că există unul sau mai multe contracte de 
vânzare-cumpărare în care prețul de vânzare este mai mic cu mai mult de 5% 
decât cel înscris în baza de date AFIR. Dacă în termen de 30 de zile acesta nu 
transmite explicații pertinente care să poată fi luate în considerare de experții 
Serviciului Baze de date și de către conducerea AFIR, toate elementele acelei 
mărci transmise de producătorul/importatorul/dealerul care a înscris 
elementul/elementele în cauză în baza de date vor fi retrase din baza de date 
online de pe site-ul AFIR-ului și vor intra în verificări. În acest caz, în cel mult 
30 de zile, solicitanții vor fi informați asupra demarării procedurii de 
verificare și asupra termenului estimat pentru finalizarea verificărilor.  

 
În cazul în care, în urma verificărilor, se constată ca la mai mult de 3 elemente (proiecte tip) din 
cele verificate, prețul găsit pe cheile de verificare este cu cel puțin 5% mai mic decât cel înscris 
în Baza de date, toate elementele retrase din baza de date online rămân în afara Bazei de date,  
iar producătorul/importatorul/dealerul care a solicitat înscrierea elementelor în cauză nu mai 
poate solicita înscrierea de elemente din marca respectivă timp de doi ani de zile de la data 
retragerii acestora. 
 Notă! În cazul în care marca figurează cu mai puțin de 3 elemente înscrise, dacă se constată că 
la cel puțin un element prețul găsit pe cheile de verificare este cu cel puțin 5% mai mic decât cel 
înscris în Baza de date, toate elementele retrase din baza de date online rămân în afara Bazei 
de date, iar producătorul/importatorul/dealerul care a solicitat înscrierea elementelor în cauză 
nu mai poate solicita înscrierea de elemente din marca respectivă timp de doi ani de zile de la 
data retragerii acestora. 
Suplimentar, dacă este cazul,  în cazul excluderii unei mărci din baza de date AFIR pentru doi ani 
de zile, verificările se vor extinde și pentru celelalte mărci transmise de 
producătorul/importatorul/dealerul în cauză.  

După această perioadă de doi ani de zile, producătorul/importatorul/dealerul are posibilitatea 
de a solicita din nou introducerea elementelor care au fost retrase precum și a altor elemente 
noi din marca respectivă. 
 
În cazul în care, în urma verificărilor, se constată ca prețul găsit pe cheile de verificare este cu  
cel puțin 5% mai mic decât cel înscris în Baza de date pentru mai puțin de 3 elemente (proiecte 
tip) din cele verificate (sau un element pentru traderii care au înscrise mai puțin de 3 proiecte 
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Modificarea 
standardului – o 
dată la 12 luni! 
 

tip din marca respectivă), toate elementele retrase din baza de date online se vor reintroduce. 
Pentru elementele la care prețul găsit pe cheile de verificare este cu cel puțin 5% mai mic decât 
cel înscris în Baza de date, pretul din baza de date va scădea la nivelul celui mai mic preț găsit 
prin cheile de verificare. 
 
Mărcile excluse temporar din baza de date online vor fi înscrise în formularul din „Lista mărcilor 
excluse temporar din baza de date cu prețuri de referință” care se va completa de fiecare dată 
când este necesar.  

Având în vedere confidențialitatea identității celor care fac solicitări de înscriere în Baza de date 
AFIR, formularul  –„Lista mărcilor excluse temporar din baza de date cu prețuri de referință” nu 
se va publica pe site-ul AFIR, fiind doar un document de lucru intern în cadul Serviciului Baze de 
date. La înscrierea unei mărci în această Listă, societății care a făcut solicitarea de înscriere 
pentru elementele în cauză i se va transmite o informare oficială privind acest fapt în termen de 
maxim 30 de zile. 
 

• Modificarea standardului pentru elementele care sunt afișate în Baza de date cu 
prețuri de referință online pe site-ul AFIR nu se poate face decât o singură dată pe 
an, dar nu la mai puțin de 12 luni de la data publicării online a elementului.  

 
• Modificarea standardului tehnic se poate realiza  la 

cererea oficială a 
producătorului/importatorului/dealerului care a 
solicitat  înscrierea acestuia. Modificarea se va efectua 
luând în considerație argumentația tehnică, susținută 
documentar, prezentată de solicitant în urma analizării de către experţii din cadrul 
Serviciului Baze de Date. 

 
• Modificarea standardului tehnic al unui element înscris în Baza de Date prin 

completarea gradului de echipare se poate realiza, fie la cererea 
producătorului/importatorului/dealerului care a solicitat oficial înscrierea acestuia, 
fie dacă în urma analizării contractelor de achiziție derulate prin PNDR 2014-2020, se 
constată diferențe de dotare în cel puțin 50% din contracte, dar nu mai puțin de 5. 

 
Excepție! Erorile de conținut ale standardului de echipare pot fi corectate la mai puțin de 12 
luni de la data apariției online a elementului, la solicitarea oficială a 
producătorului/importatorului/dealerului care a înscris elementul în baza de date, în urma 
analizării explicațiilor și a dovezilor prezentate de solicitant, dacă este cazul de corectare a unor 
erori umane produse la transmiterea informațiilor către AFIR. 
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Pentru elementele a căror modificare este acceptată de către experții din cadrul Serviciului 
Baze de Date, se va întocmi în data de 20 a lunii respective un Centralizator al elementelor 
modificate care va conține toate informațiile referitoare la produsul respectiv și o Notă prin 
care se propune actualizarea Bazei de date. Modificările vor apărea online după aprobarea 
conducerii AFIR. 
În cazul în care modificările solicitate se referă doar la modificări ale datelor înscrise, sau la 
corectarea unor erori umane, fără a include și modificarea prețului elementului din Baza de 
date online, modificarea solicitată poate să apară online după verificarea efectuată de către 
experții SBD și avizarea acesteia de Șeful de Serviciu.  

 
Ştergerea unui element din Baza de Date se poate realiza la cererea oficială motivată a 
producătorului/importatorului/dealerului care l-a înscris în Baza de Date, în urma analizării 
acesteia de către experţii din cadrul Serviciului Baze de Date. Elementul pentru care s-a solicitat 
oficial ștergerea nu va mai fi afișat pe site-ul AFIR, dar va rămâne în arhiva Bazei de date putând 
fi utilizat ca instrument de lucru și verificare de către experții AFIR. 

 
Producătorul/Importatorul/dealerul care a înscris un element în Baza de Date şi ulterior a 
solicitat înlăturarea acestuia nu va mai avea dreptul de a-l reînscrie ulterior. 
 

• În cazul în care se încearca reînscrierea unui element șters, de către 
producătorul/importatorul/dealerul care a solicitat ștergerea, acestuia nu-i vor 
mai fi acceptate inscrierea altor elemente noi din marca respectivă timp de un an 
de zile de la data constatării neconformității, iar indexarea celor existente se va 
realiza la cel puțin 12 de luni de la indexarea anterioară.  

 
Societățile care vor avea tentative de încălcare a prevederilor prezentului ghid vor fi înscrise în 
formularul „Lista cu societățile supuse restricțiilor în legătură cu baza de date cu prețuri de 
referință” care se va completa de fiecare dată când este necesar. 

Având în vedere confidențialitatea identității celor care fac solicitări de înscriere în Baza de date 
AFIR, formularul „Lista cu societățile supuse restricțiilor în legătură cu baza de date cu prețuri 
de referință” nu se va publica pe site-ul AFIR, fiind doar un document de lucru intern în cadul 
Serviciului Baze de date. La înscrierea unei societăți în acestă Listă, societății în cauză i se va 
transmite o informare oficială privind acest fapt în termen de maxim 30 de zile. 
 
Erorile de ortografie pot fi corectate fie la solicitarea oficială a 
producătorului/importatorului/dealerului care a înscris elementul în baza de date, fie ca urmare 
a observării acestora de către expertii din Serviciul Baze de date AFIR. 
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Erorile de scriere a prețului pot fi corectate numai la solicitarea oficială a 
producătorului/importatorului/dealerului care a înscris elementul în baza de date, în acest sens, 
fiind necesar să aducă dovezi care să susțină corecția solicitată. Experții Serviciului Baze de date 
au dreptul de a solicita orice alte dovezi consideră necesare înainte de a decide corectarea 
prețului în baza de date online. 
Erorile de conținut ale standardului de echipare pot fi corectate numai la solicitarea oficială a 
producătorului/importatorului/dealerului care a înscris elementul în baza de date, în urma 
analizării explicațiilor și a dovezilor prezentate de solicitant. 
 
Solicitarea venită din partea producătorilor/importatorilor/dealerilor de completare, 
modificare, indexare, corectare se va face prin transmiterea elementelor în cauză într-un 
document în format editabil în al cărui titlu se vor regăsi precizările: marca, data transmiterii și 
motivul solicitării ( elemente modificate, elemente corectate, elemente indexate etc.) 

În cazul în care un producător/dealer/importator se regăsește în situații litigioase cu 
AFIR referitor la Baza de date cu prețuri de referință, toate elementele transmise de 
producătorul/importatorul/dealerul în cauză care se regăsesc în baza de date online se vor 
retrage din baza de  date online până la rezolvarea litigiului. De asemenea, până la rezolvarea 
deplină a situației litigioase, producătorului/importatorului/dealerului în cauză nu-i vor mai fi 
acceptate alte cereri de înscriere de elemente în Baza de date AFIR.  
După rezolvarea litigiului, producătorul/importatorul/dealerul poate solicita reintroducerea 
elementelor retrase precum și introducerea altor elemente. 
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(Antet Solicitant)          

SOLICITARE DE ÎNSCRIERE ÎN BAZA DE DATE CU PREȚURI DE REFERINȚĂ PENTRU MAȘINI, 
UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE SPECIALIZATE – AFIR 

 
OFERTANT (Denumire)__________________________________________ 

CUI/CIF_______________________________________________________ 

ÎN CALITATE DE (producător, importator, dealer)______________________ 

AL MĂRCII ___________________________________________________________________ 

DATE DE CONTACT: 

 Reprezentant legal (numele și prenumele)_________________________ 

 Adresa firmei________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Tel/Fax____________________________________________________ 

 Adresa e-mail_____________________Web_______________________ 

 Vă transmitem gama de produse oferite de firma noastră spre comercializare, însoțite 
de datele solicitate. 

 Prin prezenta, solicităm înscrierea în baza de date cu prețuri de referință pentru mașini, 
utilaje și echipamente specializate ce va fi utilizată în cadrul Programului Național de Dezvoltare 
Rurală și confirmăm autenticitatea nivelurilor de preț transmise. 

 REPREZENTANT LEGAL 
Semnătura  

Data 
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DECLARAȚIE 
 

 

Subsemnatul/a...................... administrator/director/reprezentant, al 

societăţii ........................, posesor  al CI/BI, seria...., nr...................., 

CNP......................................................,  cunoscand dispozitiile articolului 326 Cod 

penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe  proprie raspundere că toate 

produsele pentru care am solicitat înscrierea oficială în Baza de date cu preţuri de 

referinţă a AFIR sunt funcționale și respectă legislaţia naţională armonizată cu cea 

europeană de aplicare a acesteia. 

 

 

REPREZENTANT LEGAL 

Semnătura  

Data 
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Antet 

DECLARAȚIA PRODUCĂTORULUI PRIN CARE RECUNOAȘTE DREPTUL 
IMPORTATORULUI/DEALERULUI AUTORIZAT DE A-ȘI STABILI PRETURILE DE VÂNZARE PENTRU 

ROMÂNIA 
 
 
 Prin prezenta confirmăm faptul că firma....................., reprezentanță/importator/dealer 
este autorizată de firma ............................................, producător al mărcii/mărcilor 
.......................să-și stabilească prețurile produselor fabricate de noi, pe care le comercializează 
pe teritoriul României.  
 
 
 

Semnătură  
reprezentant legal producător 

 
Data 
 
 
 
Header 
 
 
 We hereby confirm that the company………………………, representative/ importer/ dealer 
is authorized by the company…………………………….. manufacturer of the brand(s) ………………… to 
establish their own prices of the products manufactured by us, which are marketed in Romania. 
  
 
 
 

Signature  
legal representative 

Data 
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