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DESCRIERE GENERALA

Prin baza de date cu prețuri de referință (BDPR) pentru mașini, utilaje și echipamente specializate, Agenția
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) faciliteaza accesul solicitanților de fonduri europene la informații,
în acelasi timp simplificând procedura de achiziție. Elementele care se găsesc în această baza de date vor
putea fi achiziționate de către beneficiarii PNDR, în mod direct, fără a mai parcurge nicio altă procedură de
achiziție.
În cadrul bazei de date urmează a fi incluse mașini, utilaje și echipamente specializate specifice măsurilor
finanțate prin PNDR 2014-2020.
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.
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1. PREZENTARE APLICAȚIE
1.1. Accesare aplicație
Aplicația poate fi accesată în 2 moduri:
1. Se accesează portalul AFIR (http://afir.info), din meniul de bază al portalului selectând Informații
utile, apoi secțiunea destinată Bazei de Date cu Prețuri de Referință și opțiunea BAZA DE DATE
PREȚURI DE REFERINȚĂ;
2. De pe pagina principală a portalului AFIR, se aceseaza butonul „Baza de date Prețuri de Referință”.

După accesarea aplicatiei se va afișa pagina de căutare a elementelor din bază:

Figură 1. Pagina de căutare

1.2. Căutare prețuri de referință
Utilizatorul accesează meniul Căutare, unde va avea activ numai câmpul Diviziune din filtru. Pentru a realiza
o căutare este obligatorie selectarea cel puțin a diviziunii.
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Figură 2. Căutare
După selectarea diviziunii se vor activa câmpurile în urmatoarea ordine: Grupa, Clasa, Categorie și
Subcategorie.

Figură 33. Pagina Căutare cu filtre active
După completarea câmpurilor se vor introduce datele din secțiunea Cod Captcha, în câmpul de tip text.

Figură 4. Cod Captcha
Dacă codul Captcha nu este vizibil se va accesa butonul Refresh pentru generarea altui cod.
Pentru a șterge toate datele selectate în filtre se va utiliza butonul Reseteaza filtre.
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Sistemul oferă posibilitatea de a căuta elemente, după criteriile aferente căutarii standard sau după mai multe
criterii aferente căutarii avansate, pentru aceasta apăsându-se butonul Căutare avansată.

Figură 5. Cautare avansata
Sistemul afișeaza posibilitatea alegerii mai multor filtre, unul dintre acestea fiind Afișează doar elemente care
au promoții. Utilizatorul selectează/bifează opțiunea Afișează doar elemente care au promoții și accesează
butonul Caută. Sistemul afișează rezultatele căutării cu elementele care au promoție, dacă există elemente
cu preț promoțional. Celelalte filtre de căutare sunt: Marcă, Model, Cod CPV, Preț (fără TVA), Caracteristica
tehnică și Valoare U.M. (min-max).
Căutarea se face în întreaga baza de date de prețuri de referință.
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