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1. Introducere  

   In conformitate cu prevederile Ghidului de implementare a Sub-măsurii 19.2 -,,Sprijin pentru 
implementarea acțiunilor din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala``, in etapa de autorizare a 
plăților, toate cererile de plată trebuie sa fie depuse la GAL pentru efectuarea conformității. În 
urma realizării verificării , în situația în care cererea de plată a fost declarată conformă , 
beneficiarul depune Dosarul cererii de plată,  însoțit de Fișa de verificare a conformității emisă 
de GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabile de derularea contractului 
de finanțare. Pentru depunerea primului dosar de plată, se va avea în vedere prevederile HG 
nr.226/2015, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului 
Cererii de Plată.  
 
Scopul procedurii 
 
   Scopul prezentei procedurii il reprezintă asigurarea unei descrieri detaliate a etapelor care 
trebuie parcurse în vederea verificării conformității, dosarului  cererii de plată depus de 
beneficiar, pentru  măsurile din Strategia de Dezvoltare Locala a Asociației Grupul de Acțiune 
Locală Ialomița Centrală  Balaciu-Căzănești - Reviga 
 

Măsura  Denumire măsura  
Sub-măsuri 
corespondente din 
PNDR 2014-2020 

19.2-4/2A 
Îmbunătățirea performanței economice a exploatațiilor 
agricole - sprijin pentru investiții - M 19.2_4/2A” 

4.1 

19.2-6.1/2B 
” Ajutor la înființarea de societăți pentru tinerii 

fermieri” 
6.1 

19.2-6.2/6A 
” Sprijin pentru demararea de afaceri in domenii non –
agricole in teritoriul de tip LEADER” 

6.2 

19.2-6.4/6A 

” Sprijin pentru investiții în creare și dezvoltarede 
activitati neagricole" 

 

6.4 

Măsura 7 ”Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale”  

19.2-7.1/6B 

,,Sprijin pentru elaborarea și actualizarea planurilorde 
dezvoltare a localitățilorși a satelor din zonele rurale și de 
dezvoltare a serviciilor de bază oferite de acestea -19.2-
7.1.” 

servicii 

19.2-7.2/6B 

” Sprijin pentru investiţii în crearea, îmbunătățirea  şi/sau 
extinderea tuturor tipurilorde infrastructuri  la scară mică, 
inclusiv investiții în domeniul energiei din surse 
regenerabile și a sistemelor de economisire a energiei.” 

7.2 

19.2-7.4/6B 

” Sprijin pentru investiţii în crearea, îmbunătățirea  şi/sau 
extinderea serviciilor locale de baza destinate populatiei 

rurale, inclusiv a celor de agrement si culturale si a 

infrastructurii aferente.”  

7.2 



19.2-7.6/6B 

,,Sprijin pentru studii si investitii asociate cu 

intretinerea,refacerea si modernizarea patrimoniului 

cultural si natural al satelor alpeisajelor rurale si al siturilor 

de inalta valoare naturala , inclusiv cu aspectele 

socioeconomice conexe, precum si actiuni de sensibilizare 

ecologica”.  

7.6 

19.2-16/3A 

,,Sprijin pentru cooperarea și asocierea actorilor locali în 

scopul promovării de activități privind dezvoltarea 

lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor locale -19.2-

16/3A” 

16.4 

Măsura 19 - ”Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”   

19.2 
”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 

strategiei de dezvoltare locală” 
 

19.3 
 “Pregătirea și implementarea activităților de cooperare 
ale Grupului de Acțiune Locală” 

 

19.4 “Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”  

 
 

Domeniu de aplicare : 
 

      Prezenta procedura se aplica de către personalul Asociației Grupul de Acțiune Locala 
Ialomița Centrala  Balaciu - Căzănești –Reviga cu atribuții in verificarea si/sau aprobarea 
conformității cererii de plata (conform fisei postului), depuse de beneficiarii măsurilor de 
investiții si sprijin forfetar din Strategia de dezvoltare Locala. 
     Principii in evaluarea conformității cererilor de plata : 

• Respectarea principiului de verificare 4 ochi; 

• Semnarea fiselor de verificare a conformității cererilor de plata de către minimum 2 
angajați cu atribuții in acest sens (conform fisei postului); 
 
Etape in evaluarea conformității dosarelor de cereri de plată  
 

   Pentru toate etapele verificarea se realizează in baza formularelor aferente Sub-măsurii 
corespondente in care se încadrează proiectul finanțat. Formularele de verificare aferente 
19.2-Investitii/sprijin forfetar vor fi elaborate in funcție de specificul proiectelor finanțate prin 
LEADER, astfel încât acestea sa corespundă cerințelor SDL. 
 

Etapa 1. Depunerea si verificarea declarațiilor de eșalonare a depunerii dosarelor 
cererilor de plată. 
 

  Beneficiarii au obligația de a depune Declarațiile de eșalonare AP 0.1 conform prevederilor 
Contractului/ Deciziei de finanțare cu modificările și completările ulterioare și anexele la 
acesta. În cazul în care Declarația de eșalonare „inițială” nu a fost depusă în termen, aceasta se 
poate depune odată cu depunerea primului Dosar cerere de plată. 
    Declarația de eșalonare se depune la Gal în doua exemplare. 
    Odată cu declarația de eșalonare beneficiarul va depune la GAL si o copie a contractului de 
finanțare încheiat cu AFIR. 
 
   Acestea sunt primite de reprezentantul legal GAL ( in lipsa lui de un alt angajat GAL cu 
atribuții de verificare cereri de plata)  și repartizate expertului, în aceeași zi.  



 
   Expertul GAL  va înregistra Declarația de eșalonare în Registrul de corespondenta GAL în 
momentul primirii și va verifica daca aceasta a fost completata corect, conform Metodologiei 
de completare a Formularului AP 0.1. 
 
   In cazul în care Declarația de eșalonare nu este completata corect, aceasta se reface de către 
beneficiar și se redepune in aceeași zi.  
 
 În cazul depunerii de către beneficiar a unei Declarații de eșalonare a depunerii Dosarelor 
Cererilor de Plata AP 0.1 „Rectificata”, după verificarea de expert, precum și în baza rezoluţiei 
Directorului GAL, beneficiarul va fi informat despre acceptul/ refuzul acesteia prin transmiterea 
pe fax/ posta cu confirmare de primire către beneficiar a copiei acestui document cu rezoluția 
directorului, în aceeași zi în care documentul a fost depus. 
 
   În cazul prezentării de către beneficiar a Dosarelor Cererilor de Plata în termene mai scurte 
decât cele prevăzute în Declaraţia de eşalonare AP 0.1 sau cu valori mai mari decât valoarea 
transei conform Declaraţiei de eşalonare AP 0.1, acesta va depune odată cu Dosarul Cererii de 
Plata, o Declaraţie de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1 „Rectificată”, 
fără a fi nevoie în acest sens de un accept din partea GAL. 
  Pentru verificările efectuate de AFIR privind Declarația de eșalonare a depunerii Dosarelor 
Cererilor de Plata AP 0.1, se vor aplica prevederile Manualului de procedura pentru autorizare 
plăți, versiunea in vigoare la data respectiva, publicat pe www.afir.info. 
 
    Etapa 2. Depunerea si verificarea conformității dosarelor cererii de plată la GAL 

a) Depunerea Dosarului Cererii de Plata  
  In conformitate cu Contractul/ Decizia de finanțare și Declaraţia de eşalonare a depunerii 
dosarelor cererilor de plata AP 0.1, beneficiarul trebuie sa depună Dosarul Cererii de plata 
respectând termenul de depunere (data) și suma (valoarea) din formularul Declaraţia de 
eşalonare AP 0.1).  
   Dosarul cererii de plata se depune de către beneficiar la sediul Asociației Grupul de Acțiune 
Locala Ialomița Centrala  Balaciu - Căzănești - Reviga in trei exemplare originale pe suport de 
hârtie, la care se anexează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. După 
verificare două exemplare originale vor fi înaintate la AFIR, iar la GAL va rămâne un exemplar 
original.  
  Beneficiarii masurilor de finanțare  din SDL vor utiliza pentru depunerea DCP versiunea 
disponibilă la data depunerii a formularelor disponibile pe site-ul www.afir.info, secțiunea ,, 
Informații utile - Tipizate``, aferente Sub-măsurii din PNDR 2014-2020 căreia ii corespunde 
măsura din SDL Gal Ialomița Centrala in cadrul căreia s-a depus proiectul si s-a semnat 
contractul de finanțare. Formularele vor fi postate si pe site-ul GAL Ialomița Centrala 
(www.galil.ro). 
    Dosarul cererii de plata depus la GAL este înregistrat in Registrul de corespondență . Cartușul 
I din formularul cererii de Plata AP 1.1 se completează doar de AFIR.  
 

b) Verificarea conformității  
 
   Verificarea conformității se realizează pe baza formularelor aferente sub-măsurii din cadrul 
PNDR in care se încadrează proiectul finanțat, conform codului contractului de finanțare 
/deciziei de finanțare, disponibile pe www.afir.info , secțiunea proceduri de lucru pentru PNDR, 
versiunea in vigoare la data depunerii DCP. 
   Termenul maxim de verificare DCP 3 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului la GAL. 

http://www.afir.info/
http://www.afir.info/


   Verificarea conformității DCP se realizează pentru toate dosarele cererilor de plata prin 
completarea Secțiunii A din Fisa de verificare – AP 1.5 la nivelul la care acesta a fost depus, de 
către evaluatori. 
     Verificatorii GAL cu atribuții in acest sens, vor întocmi si semna Fisa de verificare a 
conformității DCP (minim 2 angajați). 
 
  Pentru DCP  justificarea TVA-ului (în conformitate cu prevederile alin. 9 al art. 20 din OUG nr. 
49/ 2015), verificarea conformității se realizează prin completarea Secțiunii A din Fisa de 
verificare AP 1.5.3. 
  Pentru DCP justificare a contribuției publice aferente cheltuielilor eligibile in cazul beneficiarilor 
privați (în conformitate cu prevederileArt.21 din OUG 49/2015) verificarea DCP se realizează 
prin completarea Secțiunii A din Fisa de verificare AP 1.5.4. 

  Evaluatorii nominalizați vor verifica in prezența reprezentantului legal al proiectului 
conformitatea documentelor din Dosarul Cererii de Plata prin bifarea căsuțelor înscrise in 
dreptul fiecărei cerințe din Secțiunea A (da/nu/ nu este cazul), semnând și ștampilând. 

 Directorul Gal avizează daca toate rubricile sunt completate din Secțiunea A din Fisa de 
verificare a conformității de către cei doi experți. Daca sunt divergente intre cei doi experți, 
directorul GAL va relua verificarea asupra punctelor de divergenta, luând decizie finala si 
motivând aceasta decizie la rubrica observații. 

  Secțiunea A - a Formularului AP 1.5 este avizata de directorul GAL si semnata de beneficiar 
(reprezentant legal) pentru luare la cunoștință, iar o copie a acestei secțiuni se înmânează 
beneficiarului. 
 
      Rezultatul verificării Dosarului cererii de plata poate sa fie: 
 

• „conforma”, caz în care beneficiarul depune dosarul DCP, însoțit de Fisa de verificare a  
   conformității emisa de GAL la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabile de 
derularea contractului de finanțare.  
 

• „neconforma”, în cazul în care în urma verificării se constata ca exista neconcordante 
 între documentele prezentate de beneficiar/ lipsesc documentele ce trebuiau prezentate de 
beneficiar conform Instrucțiunilor de plata (este bifata căsuța „Nu”). In cazul în care DCP e 
declarat neconform, beneficiarul poate să redepună dosarul cererii de plată, în condițiile în 
care dosarul cererii de plată este complet, cu respectarea termenelor prevăzute în Contractul/ 
Decizia de finanțare/ Actele adiționale/ Declarațiile de eșalonare a depunerii DCP. In această 
situație codul Dosarului cererii de plată redepus va avea numărul tranșei declarat neconform, 
iar la codul Dosarului cererii de plata declarat neconform numărul transei depuse va avea 
mențiunea „Nc”. (Ex: In cazul în care Transa 2 de plata a fost declarata neconforma, transa de 
plata redepusa va avea numărul 2, iar transa declarata neconforma va avea numărul 2Nc). Un 
DCP declarat neconform, poate fi redepus la GAL o singura data. In acest caz, expertul va 
completa Registrul de primire a DCP R3, la rubrica “Observații”.  
 
     În situații justificate, la depunerea ultimei tranșe de plată, beneficiarul poate atașa în locul  
documentelor emise de autorizaţile de mediu, sanitar, sanitar veterinar şi/sau a altor avize, 
autorizaţii sau   certificate care se solicită prin instrucţiunile de plată, documente doveditoare a 
iniţierii demersurilor necesare obținerii lor și Angajamentul AP 1.4.1 privind imposibilitatea 
depunerii avizelor/ autorizațiilor la ultima tranșă de plată, cu condiţia prezentării acestora la 



OJFIR/CRFIR în maxim 6 luni de la primirea Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea 
plății.   

 
     Această excepţie nu se aplică acelor avize, autorizaţii sau certificate prin care se 
condiţionează în  mod direct şi explicit eligibilitatea fondurilor FEADR printr-o prevedere din 
PNDR sau din legislaţia UE sau naţională aferentă gestionării sau implementării fondurilor UE. 
Lista documentelor pentru care se poate depune Angajamentul AP 1.4.1 se stabileşte în 
instrucţiunile de plată aferente fiecărei sub-măsuri.   
 
     În situația în care o cerere de plată este declarată „neconformă” de către experții GAL, iar în 
urma analizării contestației depuse la nivelul GAL, răspunsul este nefavorabil, beneficiarul 
poate să depună contestația la structura AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabilă de derularea 
contractului de finanțare. Soluționarea contestației de către experții OJFIR/CRFIR și 
comunicarea deciziei către beneficiar se va realiza cu încadrarea în termenul maxim de 
depunere a DCP la AFIR.  
  

c) Retragerea documentație (DCP ) 

    Retragerea documentației aferente DCP declarate conforme se poate realiza în baza unei 
cereri scrise depusă de beneficiar și bine întemeiată (care se va înregistra în Registrul de 
corespondență Gal) și numai cu aprobarea Directorului GAL, cu condiția respectării 
prevederilor art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 809/ 2014 potrivit cărora:  
 

„Dacă beneficiarul a fost deja informat cu privire la eventualele cazuri de 
neconformitate din documentele atașate DCP, dacă beneficiarul a fost notificat cu 
privire la intenţia de a efectua un control la locul investiției sau dacă în cadrul unui 
control la locul investiției se constată orice neconformitate, nu sunt autorizate 
retragerile în ceea ce priveşte acele părţi din respectivele documente care sunt 
implicate în neconformitate”.  

 
       Astfel, in urma aprobării retragerii documentației, beneficiarul revine la situaţia în care se 
afla înainte de a depune documentele în cauză sau o parte a acestora. 
         In cazul retragerii DCP, expertul GAL  trebuie sa se asigure ca va rămâne in cadrul 
serviciului o copie a documentației retrase, pentru justificarea verificărilor realizate pana la 
data retragerii, precum si a unor eventuale controale ulterioare. 
        In cazul în care DCP e retras, beneficiarul poate să redepună dosarul cererii de plată, cu 
respectarea termenelor prevăzute în Contractul/ Decizia de finanțare/ Actele adiționale/ 
Declarațiile de eșalonare a depunerii DCP. In această situație codul Dosarului cererii de plată 
redepus va avea numărul tranșei retrase, iar la codul Dosarului cererii de plata retras numărul 
transei depuse va avea mențiunea „R”. (Ex: In cazul în care Transa 2 de plata a fost retrasa, 
transa de plata redepusa va avea numărul 2, iar transa retrasa va avea numărul 2R). Un DCP 
retras, poate fi redepus o singura data.  

     Verificarea DCP la AFIR 

 
    După efectuarea conformității la GAL a dosarului cerere de plata,  beneficiarul depune 
dosarul care în prealabil a fost declarat „conform” de către experţii GAL, la structura AFIR 
(OJFIR/CRFIR). 
      Dosarul Cererii de Plata se depune de beneficiar în două exemplare pe suport de hârtie, la 
care ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. 



     In cazul descoperirii unei nereguli/ fraude, așa cum este definita în Contractul/ Decizia de 
finanțare de finanțare, personalul din cadrul Oficiilor Județene, Centrelor Regionale și 
Direcțiilor de specialitate de la nivel central va respecta prevederile Manualului de procedura 
pentru Nereguli si Recuperare Datorii M01-06. 

În cazul în care în urma verificării se constată că nu mai este îndeplinit unul sau mai multe 
 criterii de selecție, expertul care a efectuat verificarea va reface punctajul si va analiza daca 
punctajul proiectului este mai mare sau egal cu punctajul ultimului proiect selectat in cadrul 
sesiunii de depunere/apelului de selecție al GAL (în cazul sM19.2). Daca punctajul este mai mic, 
se propune rezilierea contractului/ deciziei de finantare, daca nu, proiectul isi continua 
implementarea fară întocmirea Notei preliminare de sesizare a neregulii. Expertul care a facut 
aceasta verificare va formula concluziile in fomularul de verificare AP 1.5.1.  

In cazul în care concluziile experților asupra verificării sunt diferite, directorul va  
relua verificarea asupra punctelor de divergenta, luând decizia finala și motivând aceasta 
decizie la rubrica „Observații. 
 
Alte prevederi  
 
 La nivelul AFIR se va completa Fisa de verificare privind criteriile de eligibilitate si selecție 
pentru verificarea menținerii criteriilor pentru care solicitantul a primit punctaj, înainte de 
efectuarea ultimei plati. 
  In cazul Sub-măsurii 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor in cadrul Strategiei de 
Dezvoltare Locala - investiții/sprijin forfetar , Fisa de verificare privind menținerea criteriilor de 
eligibilitate si selecție AP 1.5.1 se va completa de către experții AFIR astfel: 

- Criteriile de eligibilitate generale se or prelua din Fisa de verificare E1.2L completată 
 pentru proiectul respectiv in etapa de evaluare a Cererii de finanțare de către experții 
OJFIR/CRFIR (conform manualului de procedura pentru Implementarea Sub-măsurii 19.2) 

- Criteriile de selecție se vor prelua din fisa generala de verificare Secțiunea I - B ,  
întocmita de GAL pentru proiectul respectiv care se regăsește atașată in dosarul administrativ 
al cererii de finanțare . 
 
 
 
 
 

ANEXE  

Important: Beneficiarul va utiliza versiunea in vigoare a formularelor specifice sub-masuri  

din PNDR căreia ii corespunde Măsura din SDL in cadrul căreia s-a depus proiectul si s-a semnat 
contractul de finanțare/decizia de finanțare, disponibile pe www.afir.info !. 
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ANEXA 1. CENTRALIZATOR FORMULARE  
Formulare 
 

Denumirea Formularului 
Codificare 

formular 

Se va utiliza formularul din 

secțiunea  

Generale Specifice 

DECLARATIA DE ESALONARE A DEPUNERII DOSARELOR 

CERERILOR DE PLATA 
AP 0.1  X  

NOTIFICAREA BENEFICIARULUI PRIVIND DEPASIREA 

TERMENULUI LIMITA DE DEPUNERE A DOSARULUI 

CERERII DE PLATA 

AP 0.2 X  

CEREREA DE PLATA AP 1.1  X 

IDENTIFICAREA FINANCIARA 
Anexa AP 

1.1 
X  

DECLARATIA DE CHELTUIELI AP 1.2 X  

DECLARATIA DE VENITURI AP 1.2.1 X  

LISTA COEFICIENTILOR DE CALCUL AI PRODUCTIEI 

STANDARD PENTRU VEGETAL/ ZOOTEHNIC  
AP 1.2.2  X 

CENTRALIZATORUL FACTURILOR PRIVIND VALOAREA 

PRODUCTIEI COMERCIALIZATE  DE GRUPUL DE 

PRODUCATORI IN PERIOADA ............................... 

AP 1.2.3 
X  

 
 

RAPORTUL DE EXECUTIE AP 1.3 X  

RAPORTUL DE ASIGURARE AP 1.3.1  X 

DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE A 

BENEFICIARULUI 
AP 1.4 X  

ANGAJAMENTUL BENEFICIARULUI CU PRIVIRE LA 

PREZENTĂREA UNOR AVIZE/ AUTORIZAȚII/ CERTIFICATE 
AP 1.4.1 X  

FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ A DCP AP 1.5  X 

FISA DE VERIFICARE PRIVIND CRITERIILE DE 

ELIGIBILITATE SI SELECTIE  
AP 1.5.1  X 

FISA DE VERIFICARE PRIVIND CREAREA CONDITIILOR 

ARTIFICIALE PENTRU OBTINEREA FINANTARII 
AP 1.5.2  X 

FISA DE VERIFICARE A CONFORMITATII DOCUMENTELOR 

AFERENTE PLATII TVA-ului 
AP 1.5.3 X  

FISA DE VERIFICARE A CONFORMITATII DOCUMENTELOR 

AFERENTE PLATII CONTRIBUTIEI PUBLICE 
AP 1.5.4 X  

REGISTRUL DE CORESPONDENTA R1 X  

REGISTRUL PRIVIND PREVIZIUNEA DEPUNERII DCP R2 X  

REGISTRUL DE PRIMIRE A DCP R3 X  

FISA DE VERIFICARE A RESPECTARII DE CATRE 

BENEFICIAR A OBLIGATIILOR ASUMATE PRIN 

ANGAJAMENTUL AP 1.4.1 

F4 x  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 2 - Fisa de verificare AP 1.5 – extras din Manualul pentru autorizare plati al AFIR -versiunea 5 
Cuprinde : 
- Fisa de verificare  administrativa a DCP -avans proiete de investitii 
- Fisa de verificare administrativa a DCP – investitii 
-  Fisa de verificare administrativa a DCP – servicii 
- Fisa de verificare  administrativa a  DCP – sprijin forfetar 
 

FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA  A DCP  
- pentru avans- măsurilor din SDL 19.2 - investiții 

 
Beneficiar………………….….. 
Titlul proiectului……………… 
Codul cererii de plata…………… 
Data................................(data depunerii GAL) 
 
Sectiunea A: Verificarea conformitatii documentelor atasate la Dosarul Cererii de Plata 
 

Nr. 

Crt. 
Obiectul verificării Da Nu 

Nu este 

cazul 

1. 

 

Documentele pe care le contine Dosarul Cererii de plată sunt 

numerotate si semnate de catre beneficiar, iar referintele din 

opisul cererii de plată corespund cu numarul paginii la care se 

afla documentele din Dosarul Cererii de Plată 

   

2. 

Pe fiecare pagina apare mentiunea ”Program FEADR”, iar pe 

documentele în copie din DCP apare mențiunea ”conform cu 

originalul” 

   

3. 

Cererea de plată este depusa in termenul prevazut in 

Declaratia de esalonare a platilor (initiala/ rectificata), 

respectiv în termenul acordat conform Notificării AP 0.2, dacă 

este cazul  

   

4. 

Cererea de plata AP 1.1 – avans este completată conform 

metodologiei de completare, semnată și datată de 

beneficiarul finantarii 

   

5. 

Anexa la Cererea de plata AP 1.1 – Identificarea financiara 

este completata, datata, semnata si stampilata (dupa caz) de 

banca/ trezoreria beneficiarului finantarii, precum si datata si 

semnata de titularul contului 

   

6. 

Codul/ codurile IBAN al/ ale contului/ conturilor în care se 

solicită efectuarea plății avansului coincid(e) cu cel/ cele din 

contractul de finanțare/ nota de aprobare, respectiv 

menționate în Scrisoarea de garanție/ Polița de asigurare cu 

privire la încasarea avansului 

Și/ Sau 

Beneficiarul a depus și documentația necesară aprobării 

contului pentru efectuarea plății avansului 

   

7. 
Garanția financiară/ Polița de asigurare este emisă pentru 

beneficiarul finanțării în favoarea AFIR 
   

8. 
Garanția financiară/ Polița de asigurare este datată, semnată 

si stampilată (dupa caz) de instituția emitentă  
   

9. 
Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului AP 1.4 este 

completată, datata si semnată de beneficiar 
   

Documente specifice submăsurii 19.2 



  

Expert 1 GAL 

Cererea de plata este:    

☐ CONFORMA  

☐ NECONFORMA 

Expert 2 GAL 

Cererea de plata este:    

☐ CONFORMA  

☐ NECONFORMA 
 
Observatii............................................................
................................................. 
............................................................................ 
Cererea de plata este:  

☐ CONFORMA 

☐ NECONFORMA 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intocmit de expert 1 
(nume si prenume) …… ................. 
Semnatura si stampila expertului 
……………………Data ……../……/ 20... 
 
Verificat de expert 2  
(nume si prenume) ………………… 
Semnatura si stampila expertului 
……………………Data ……../……/ 20... 
 
Avizat Director GAL 
(nume si prenume).......................... 
Semnatura si stampila expertului 
……………………Data ……../……/ 20...  

 
Am luat la cunostinta: 
Beneficiar (reprezentant legal) 
Nume si prenume ……………. 

Semnatura1  
Data ……………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Aplicarea ștampilei este opțională în situaţiile 
prezentate la art. V din Ordonanța nr. 17/ 2015 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea 
şi completarea unor acte normative 

1.  

Fișa de verificare a conformității DCP este semnată și datată 

de reprezentanții GAL și este atașată Cererii de plată, iar 

concluzia verificării este ,,conform” 

   



Metodologie de completare a Formularului AP 1.5 - pentru avans specifică masurilor din SDL 
care au corespondent in PNDR aferent sM 4.1, 6.4, 7.2, 7.6, 16.4, și 19.2 investiții  

 
Sectiunea A: Verificarea conformitatii documentelor atasate la Dosarul Cererii de Plata (DCP) 
– se va verifica dacă: 
1. Documentele pe care le contine Dosarul Cererii de plată sunt numerotate, dosarul este 

sigilat, pe sigiliu se regăsesc semnătura beneficiarului, iar referintele din opisul cererii de 
plata corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de 
Plata; 

2. Pe fiecare pagina apare mentiunea ”Program FEADR”, iar pe documentele în copie din DCP 
apare mențiunea ”conform cu originalul”; 

3. Data depunerii cererii de plată se încadrează in termenul prevazut in Declaratia de 
esalonare a platilor (initiala/ rectificata), respective în termenul acordat conform Notificării 
beneficiarului privind depasirea termenului limita de depunere a dosarului cererii de plata 
AP 0.2; 

4. Cererea de plata AP 1.1 – avans este completată conform metodologiei de completare, 
semnată și datată de beneficiarul finantarii;  

5. Nu se aplica in cazul submasurilor 4.3, 7.2, 7.6 si 19.2 aferent  
6. Codul/ codurile IBAN al/ ale contului/ conturilor în care se solicită efectuarea plății 

avansului coincid(e) cu cel/ cele din contractul de finanțare/ nota de aprobare, respectiv 
menționate în Scrisoarea de garanție/ Polița de asigurare cu privire la încasarea avansului.  
Dacă nu există aprobare prealabilă a contului/ conturilor, se va verifica dacă beneficiarul a 
depus odată cu DCP și documentația necesară aprobării contului/ conturilor (Notă 
explicativă, Memoriu justificativ, adresa instituției financiare în original ș.a.m.d.). În această 
situație, după finalizarea verificării conformității, mai întâi se va soluționa cererea 
beneficiarului de modificare/ aprobare cont și apoi se va continua cu Sectiunea B1. 
Verificarea din punct de vedere documentar a DCP; 

7. Garanția financiară/ Polița de asigurare este emisa pentru beneficiarul finantarii in 
favoarea AFIR; 

8. Garanția financiară/ Polița de asigurare este datata, semnata si stampilata ( dupa caz) de 
instituția emitentă; 

9. Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului AP 1.4 este completata, datata si 
semnată de beneficiar;  

Documente specifice submăsurii 19.2 
1. Fișa de verificare a conformității DCP este semnată și datată de reprezentanții GAL și este 

atașată Cererii de plată, iar concluzia verificării este ,,conform”. Beneficiarii submăsurii 
19.2 au obligația de a depune toate cererile de plată inițial la GAL pentru efectuarea 
conformității (cu excepția proiectelor în cadrul cărora GAL este beneficiar), iar ulterior, la 
dosarul cererii de plată se va atașa și fișa de verificare a conformității emisă de GAL.  

Dacă este bifata cel puțin o căsuță „Nu” atunci cererea de plată este declarată neconformă, 
menționându-se la rubrica „Observații” motivul/ motivele neconformității. 
Aplicarea ștampilei pe documentele atașate DCP este opțională în situaţiile prezentate la art. V 
din Ordonanța nr. 17/ 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi 
completarea unor acte normative. 
Daca sunt bifate cu „DA” toate casutele, expertii evaluator semneaza si dateaza Fiosa de 
verificare a conformitatii DCP si o anexeaza Cererii de Plata, iar concluzia verificarii este 
„conform”.beneficiarii Sub-masurii 19.2 vor anexa la dosarul cererii de plat ape care-l depun la 
AFIR si fisa de verificare a conformitatii emisa de GAL. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Formularul AP 1.5 – specifică masurilor din SDL care au corespondent in PNDR SM 4.1, 6.4, 
7.2, 7.6,  16.4, 19.2-investiţii 
 

FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA A DCP* 
pentru tranșe de plată 

 
Beneficiar………………….….. 
Titlul proiectului……………… 
Codul cererii de plata……………(se completeaza la OJFIR/CRFIR) 
 

Sectiunea A: Verificarea conformitatii documentelor atasate la Dosarul Cererii de 
Plata 
 

 

Expert evaluator 1 

Cererea de plata este:  
                   

☐ CONFORMA  

☐ NECONFORMA 

Expert evaluator 2 

Cererea de plata este:  
                   

☐ CONFORMA  

☐ NECONFORMA 

 
Observatii......................................................
....................................................... 
Cererea de plata este:  

☐ CONFORMA 

☐ NECONFORMA 
   

Observatii......................................................
....................................................... 
Intocmit de expert 1 ...................... 
(nume si prenume) …… ................. 
Semnatura si stampila  
Data …… 
 
Verificat de expert 2...................... 
(nume si prenume) ………………… 
Semnatura si stampila expertului 
……………………Data ……../……/ 20 
 
 

  

Nr. 

Crt. 
Obiectul verificării Da Nu 

Nu este 

cazul 

3.  ..................................................................    

4.  ..................................................................    

   .... ..................................................................    



 
Director GAL 
(nume si prenume).......................... 
Semnatura si stampila ………………………… Data ……../……./20... 

Am luat la cunostinta: 

Beneficiar (reprezentant legal) 
Nume si prenume ……………. 
Semnatura si ştampila (pentru Persoane juridice)…………….  
Semnatura autorizata (pentru Persoane fizice) ……………. 
Data ……………….. 
 
 
* 
- Formularul se va actualiza conform specificului fiecărei măsuri/ submăsuri de investiții în 
manualele de formulare specifice 
- Se va aplica metodologia specifică măsurii/ submăsurii respective 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formularul AP 1.5 – M19.2-6.2/6A -sprijin forfetar 
 
 

FIŞA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ A  DCP 
 

Beneficiar………………….….. 
Titlul proiectului……………… 
Nr contract de finanțare: 
 

Secţiunea A:  Verificarea conformităţii documentelor ataşate la Dosarul 
Cererii de Plată 

 

Evaluator 1 GAL     Evaluator 2 GAL   

Cererea de plata este:              Cererea de plata este:        

 CONFORMA   CONFORMA 

 NECONFORMA  NECONFORMA 
Observatii............................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
Întocmit de evaluator GAL 1 
(nume si prenume) …… ................. 
Semnatura si stampila expertului ……………………Data ……../……/ 20... 
 
Verificat de evaluator GAL 2  
(nume si prenume) ………………… 
Semnatura si stampila expertului ……………………Data ……../……/ 20... 

Nr. 

Crt. 
Obiectul verificării Da Nu 

Nu 

este 

cazul 

1.  Cererea de plata AP 1.1 – tranșa 1 este completată, datată, 

semnată de beneficiar, corespunde cu documentul 

prezentat pe suport electronic şi este depusa în termenul 

prevazut în contractul de finanţare/declaraţiei de eşalonare 

a plăţilor 

   

2.  Valoarea tranșei I de plată este de 70% din valoarea 

sprijinului nerambursabil pentru instalare. 
   

3.  Declaraţia pe proprie răspundere a beneficiarului AP 1.4 

este completată, datată, semnată de beneficiar. 
   

4.  Identificarea financiară este completată, semnată, datată 

de banca/trezoreria beneficiarului, precum și datată și 

semnată de beneficiar? 

   

5.  Datele din cererea de plată corespund cu datele din 

Contractul de finanțare/Actul adițional/Nota de aprobare 

privind modificarea contractului? 

   

6.  Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) în 

Cererea de plata sunt datate, semnate de emitent - 

1………………………………………………… 

   



 
Avizat președinte GAL/membru CD mandatat 
(nume si prenume).......................... 
Semnatura si stampila expertului ……………………Data ……../……/ 20...  
 
 
Am luat la cunoștință: 
Beneficiar (reprezentant legal) 
Nume si prenume ……………. 
Semnatura  
Data ……………….. 
 

 



Formularul AP 1.5 - specifică masurilor din SDL care au corespondent in PNDR , SM 6.1, 6.2, 
19.2-sprijin forfetar 

 
FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA A DCP 

 
Beneficiar………………….….. 
Titlul proiectului……………… 
Cod cerere de plata……………(se completeaza la nivelul AFIR) 

Sectiunea A: Verificarea conformitatii documentelor atasate la Dosarul Cererii de 
Plata 
 

 

Expert 1 

Cererea de plata este:                     

☐ CONFORMA  

☐ NECONFORMA 

Expert 2 

Cererea de plata este:                     

☐ CONFORMA  

☐NECONFORMA 

Observatii............................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

Cererea de plata este: ☐ CONFORMA 

   ☐ NECONFORMA 
Observatii............................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
Intocmit de expert 1 ...................... 
(nume si prenume) …… ................. 
Semnatura si stampila expertului ……………………Data ……../……/ 20... 
 
Verificat de expert 2...................... 
(nume si prenume) ………………… 
Semnatura si stampila expertului ……………………Data ……../……/ 20... 
Director GAL  ...................... 
(nume si prenume).......................... 
Semnatura si stampila ………………………… Data ……../……./20... 

Am luat la cunostinta: 

Beneficiar (reprezentant legal) 
Nume si prenume ……………. 
Semnatura si ştampila (pentru Persoane juridice)…………….  
Semnatura autorizata (pentru Persoane fizice) ……………. 
Data ……………….. 

Nr. 

Crt. 
Obiectul verificării Da Nu 

Nu este 

cazul 

1.  ..................................................................    

2.  ..................................................................    

   .... ..................................................................    



 
Formularul AP 1.5 - specifică masurilor din SDL care au corespondent in PNDR , SM 1.1, 1.2, 
19.2 – servicii, 19.3, 19.4 

 
 

FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA A DCP 
 

 
Beneficiar………………….….. 
Titlul proiectului……………… 
Cod cerere de plata…………… 

Sectiunea A: Verificarea conformitatii documentelor atasate la Dosarul Cererii de 
Plata 
 

 

Expert 1 

Cererea de plata este:  
                   

☐ CONFORMA  

☐ NECONFORMA 

Expert 2 

Cererea de plata este:  
                   

☐ CONFORMA  

☐NECONFORMA 

 

Observatii......................................................
....................................................... 
......................................................................
....................................................... 
......................................................................
....................................................... 

 

Cererea de plata este: ☐ 
CONFORMA 

    ☐ 
NECONFORMA 

   
Observatii......................................................
....................................................... 
......................................................................
....................................................... 
 
Intocmit de expert 1 ...................... 
(nume si prenume) …… ................. 

Semnatura si stampila expertului 
……………………Data ……../……/ 20... 
 
Verificat de expert 2...................... 
(nume si prenume) ………………… 
Semnatura si stampila expertului 
……………………Data ……../……/ 20... 
 
Avizat Director GAL 
(nume si prenume).......................... 
Semnatura si stampila …………………………
 Data ……../……./20... 

Am luat la cunostinta: 

Beneficiar (reprezentant legal) 
Nume si prenume ……………. 
Semnatura si ştampila (pentru Persoane 
juridice)…………….  
Semnatura autorizata (pentru Persoane 
fizice) ……………. 
Data ……………….. 

Nr. 

Crt. 
Obiectul verificării Da Nu 

Nu este 

cazul 

1.  ..................................................................    

2.  ..................................................................    

   .... ..................................................................    



Anexa 3 - Formularul AP 0.1 - pentru masurile din SDL care au corespondent in PNDR -sM 6.1, 
6.2, 19.2 – sprijin forfetar 
 

DECLARAŢIA DE EŞALONARE A DEPUNERII DOSARELOR CERERILOR DE PLATĂ 
 

    □   INIŢIALĂ1) 

    □  RECTIFICATĂ2) 

 
Beneficiar3):..........…………………..    
Cod/data contract/ decizie de finanţare4): ..........… 
Valoarea totala eligibilă a contractului/ deciziei de finanţare5):..........……………… 
Rata ajutorului financiar nerambursabil:100% 
Valoarea ajutorului financiar nerambursabil6)………………... 
Data7)……………… 
 
Module tranşe de plată  □ 
 
Tranşa 1: Luna8)……….........Anul9)................Valoare totala10) ………..…… din care ajutor 
financiar nerambursabil11)....................... 
 
Tranşa 2: Luna12)……….....…...Anul13)................Valoare totala14) ………..…… din care 
ajutor financiar nerambursabil15)....................... 
 
........ 
 
Tranșa n: Luna16).................... Anul17)………. Valoare totală18).............… din care ajutor 
financiar nerambursabil19).......................  
 
Beneficiar (reprezentant legal) 
Nume şi prenume20) …………….     
Semnatura 21) ............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metodologie de completare a Formularului AP 0.1 pentru masurile din SDL care au 

corespondent in PNDR sM 6.1, 6.2,  sM 19.2 
 

1) Rubrica se bifeaza in cazul depunerii primului Formular AP 0.1 ..... (se va completa 
termenul conform prevederilor specifice fiecărei submăsuri) 
2) Rubrica se bifeaza in cazul modificarii in condiţii excepţionale (prelungire termen sau 
modificare valoare) a Formularului AP 0.1, in baza unui Memoriu justificativ 
3) Rubrica se completează cu denumirea beneficiarului conform prevederilor art ..... din 
Contractul/ Decizia de finantare, cu modificarile si completarile ulterioare 
4) Rubrica se completează cu Codul si data semnarii Contractului/ Deciziei de finantare 
mentionate pe prima pagina a Contractului/ Deciziei de finantare, cu modificarile si 
completarile ulterioare 
5) Rubrica se completează cu valoarea totală eligibilă a Contractului/ Deciziei de finanţare în 
lei/ euro (în funcţie de specificul fiecărei submăsuri), conform art ..... din Contractul/ Decizia 
de finanţare 
6) Rubrica se completează cu valoarea ajutorului financiar nerambursabil a Contractului/ 
Deciziei de finantare în lei/ euro (în funcţie de specificul fiecărei submăsuri), valoare care 
coincide cu cea menţionată la punctul 5) 
7) Rubrica se completează cu data depunerii Formularului AP 0.1 la GAL. 
8) Rubrica se completează cu luna previzionata pentru depunerea Dosarului cererii de plata 
transa 1, Dosar care trebuie depus ...... (se va completa termenul conform prevederilor 
specifice fiecărei submăsuri). 
9) Rubrica se completează cu anul previzionat aferent lunii de la rubrica 8) pentru 
depunerea Dosarului cererii de plata transa 1, Dosar care trebuie depus ...... (se va completa 
termenul conform prevederilor specifice fiecărei submăsuri) 
10) Rubrica se completează cu valoarea totala în lei/ euro (în funcţie de specificul fiecărei 
submăsuri) a Dosarului cererii de plata transa 1, conform art .... litera .... din Contractul/ 
Decizia de finanţare, cu modificarile şi completarile ulterioare 
11) Rubrica se completeaza cu valoarea ajutorului financiar nerambursabil a Dosarului cererii 
de plata transa 1, valoare care coincide cu cea menţionată la punctul 10) 
12) Rubrica se completează cu luna previzionata pentru depunerea Dosarului cererii de plata 
transa 2, Dosar care trebuie depus ...... (se va completa termenul conform prevederilor 
specifice fiecărei submăsuri) 
13) Rubrica se completează cu anul previzionat aferent lunii de la rubrica 12) pentru 
depunerea Dosarului cererii de plata tranşa 2, Dosar care trebuie depus ...... (se va completa 
termenul conform prevederilor specifice fiecărei submăsuri) 
14) Rubrica se completează cu valoarea totala în lei/ euro (în funcţie de specificul fiecărei 
submăsuri) a Dosarului cererii de plată tranşa 2, conform art ... litera .... din Contractul/ 
Decizia de finanţare, cu modificarile şi completarile ulterioare 
15) Rubrica se completeaza cu valoarea ajutorului financiar nerambursabil a Dosarului cererii 
de plata transa 2, valoare care coincide cu cea menţionata la punctul 14) 
16) Rubrica se completează cu luna previzionată pentru depunerea Dosarului cererii de plată 
tranșa n (în funcţie de specificul fiecărei submăsuri), Dosar care trebuie depus ..... (se va 
completa termenul conform prevederilor specifice fiecărei submăsuri) 
17) Rubrica se completează cu anul previzionat aferent lunii de la rubrica 16) pentru 
depunerea Dosarului cererii de plată tranșa n, Dosar care trebuie depus ..... (se va completa 
termenul conform prevederilor specifice fiecărei submăsuri)  



18)Rubrica se completează cu valoarea totală în lei/ euro (în funcţie de specificul fiecărei 
submăsuri) a Dosarului cererii de plată tranșa n, conform art. .... din Contractul/ Decizia de 
finanțare, cu modificările și completările ulterioare 
19)Rubrica se completează cu valoarea ajutorului financiar nerambursabil a Dosarului cererii 
de plată tranșa n, valoare care coincide cu cea menționată la punctul 18) 
20)Rubrica se completeaza cu numele şi prenumele beneficiarului/ reprezentantului legal (în 
funcţie de specificul fiecărei submăsuri) conform art .... din Contractul/ Decizia de finantare, 
cu modificarile şi completarile ulterioare 
21) Rubrica se completeaza cu semnătura beneficiarului/ reprezentantului legal (în funcţie 
de specificul fiecărei submăsuri). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formularul AP 0.1 – pentru masurile din SDL care au corespondent in PNDR sM 4.1, 6.4, 7.2, 7.6, 
16.4, 19.2 - investiții 

 

DECLARATIA DE ESALONARE A DEPUNERII DOSARELOR CERERILOR DE PLATA 

 
     
       INITIALA1) 

 
       RECTIFICATA2) 

 
Beneficiar3):..........…………………..    
Cod/data contract de finantare4):..........… 
Valoarea totala eligibila a contractului de finantare5):..........……………… 
Rata ajutorului financiar nerambursabil6):..........……………... 
Valoarea ajutorului financiar nerambursabil7)………………... 
Data8)……………… 
 
Module de transe de plata9): 
Modulul 1 transa de plata9): 
 
Avans:  Luna10)....................Anul11)………. Valoare ajutor financiar nerambursabil12)....................... 
Transa 1:Luna13)....................Anul14)………. Valoare totala15).............… din care ajutor financiar 
nerambursabil16).......................  
 
Modulul 2 transe de plata9): 
 
Avans:  Luna10)....................Anul11)………. Valoare ajutor financiar nerambursabil12)....................... 
Transa 1:Luna13)....................Anul14)………. Valoare totala15).............… din care ajutor financiar 
nerambursabil16).......................  
Transa 2:Luna13)....................Anul14)………. Valoare totala15).............… din care ajutor financiar 
nerambursabil16).......................  
 
Modulul 3 transe de plata9):            
 
Avans:  Luna10)....................Anul11)………. Valoare ajutor financiar nerambursabil12)....................... 
Transa 1:Luna13)....................Anul14)………. Valoare totala15).............… din care ajutor financiar 
nerambursabil16).......................  
Transa 2:Luna13)....................Anul14)………. Valoare totala15).............… din care ajutor financiar 
nerambursabil16).......................  
Transa 3:Luna13)....................Anul14)………. Valoare totala15).............… din care ajutor financiar 
nerambursabil16).......................  
 
Modulul 4 transe de plata9): 
 
Avans:  Luna10)....................Anul11)………. Valoare ajutor financiar nerambursabil12)....................... 
Transa 1:Luna13)....................Anul14)………. Valoare totala15).............… din care ajutor financiar 
nerambursabil16).......................  
Transa 2:Luna13)....................Anul14)………. Valoare totala15).............… din care ajutor financiar 
nerambursabil16).......................  



Transa 3:Luna13)....................Anul14)………. Valoare totala15).............… din care ajutor financiar 
nerambursabil16).......................  
Transa 4:Luna13)....................Anul14)………. Valoare totala15).............… din care ajutor financiar 
nerambursabil16).......................  
 
 
 
Modulul 5 transe de plata9):          
 
Avans:  Luna10)....................Anul11)………. Valoare ajutor financiar nerambursabil12)....................... 
Transa 1:Luna13)....................Anul14)………. Valoare totala15).............… din care ajutor financiar 
nerambursabil16).......................  
Transa 2:Luna13)....................Anul14)………. Valoare totala15).............… din care ajutor financiar 
nerambursabil16).......................  
Transa 3:Luna13)....................Anul14)………. Valoare totala15).............… din care ajutor financiar 
nerambursabil16).......................  
Transa 4:Luna13)....................Anul14)………. Valoare totala15).............… din care ajutor financiar 
nerambursabil16).......................  
Transa 5:Luna13)....................Anul14)………. Valoare totala15).............… din care ajutor financiar 
nerambursabil16).......................  
 
Beneficiar (reprezentant legal) 
Nume si prenume17) …………….     
Semnatura18) ........... 
Ștampila19) ........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metodologie de completare a Formularului AP 0.1 pentru masurile din SDL care au 
corespondent in PNDR -sM 4.1, 6.4, 7.2, 7.6, 16.4, , 19.2 – investiții 

 
1) Rubrica se bifeaza in cazul depunerii primului Formular AP 0.1 ..... (se va completa 
termenul conform prevederilor specifice fiecărei submăsuri), conform prevederilor Anexei 
.... – Instrucţiuni de plată la Contractul de finanţare, cu modificarile si completarile ulterioare 
2) Rubrica se bifeaza in cazul modificarii in condiţii excepţionale (prelungire termen sau 
modificare valoare) a Formularului AP 0.1, in baza unui Memoriu justificativ.  
3) Rubrica se completează cu denumirea beneficiarului conform prevederilor art ..... din 
Contractul de finantare, cu modificarile si completarile ulterioare 
4) Rubrica se completează cu Codul si data semnarii Contractului de finantare mentionate 
pe prima pagina a Contractului de finantare, cu modificarile si completarile ulterioare 
5) Rubrica se completează cu valoarea totală eligibilă a Contractului de finanţare în lei 
(valoare cu 2 zecimale), conform art ..... din Contractul de finanţare, cu modificarile si 
completarile ulterioare 
6) Rubrica se completează cu rata ajutorului financiar nerambursabil aplicabilă Contractului 
de finantare, conform art ..... din Contractul de finanţare, cu modificarile si completarile 
ulterioare  
7)Rubrica se completează cu valoarea ajutorului financiar nerambursabil a Contractului de 
finantare în lei (valoare cu 2 zecimale), conform art ..... din Contractul de finanţare, cu 
modificarile si completarile ulterioare  
8) Rubrica se completează cu data depunerii Formularului AP 0.1 la GAL. 
9) Rubrica se va completa prin selectarea unuia dintre modulele de tranșe de plată 1-5.   
10) Rubrica se completează cu luna previzionata pentru depunerea Dosarului cererii de plata 
pentru avans, Dosar care trebuie depus ...... (se va completa termenul conform prevederilor 
specifice fiecărei submăsuri). Aceasta trebuie să se încadreze în durata de implementare 
menționată la art ....., alin .... din Contractul de finantare, cu modificările și completările 
ulterioare. 
11)Rubrica se completează cu anul previzionat aferent lunii de la rubrica 10) pentru 
depunerea Dosarului cererii de plata pentru avans, Dosar care trebuie depus ...... (se va 
completa termenul conform prevederilor specifice fiecărei submăsuri). Aceasta trebuie să se 
încadreze în durata de implementare menționată la art ....., alin ..... din Contractul de 
finantare, cu modificările și completările ulterioare. 
12) Rubrica se completează cu valoarea ajutorului financiar nerambursabil în lei (valoare cu 2 
zecimale) a Dosarului cererii de plata pentru avans, conform art .... litera .... din Contractul 
de finanţare, cu modificarile şi completarile ulterioare 
13)Rubrica se completează cu luna previzionata pentru depunerea Dosarului cererii de plata 
transele 1-5 (în funcţie de modulul de tranşe de plată selectat), Dosar care trebuie depus ...... 
(se va completa termenul conform prevederilor specifice fiecărei submăsuri). Aceasta 
trebuie să se încadreze în durata de implementare menționată la art ....., alin ..... din 
Contractul de finantare, cu modificările și completările ulterioare. 
14)Rubrica se completează cu anul previzionat aferent lunii de la rubrica 13) pentru 
depunerea Dosarului cererii de plata transele 1-5 (în funcţie de modulul de tranşe de plată 
selectat), Dosar care trebuie depus ...... (se va completa termenul conform prevederilor 
specifice fiecărei submăsuri). Aceasta trebuie să se încadreze în durata de implementare 
menționată la art ....., alin ..... din Contractul de finantare, cu modificările și completările 
ulterioare. 



15) Rubrica se completează cu valoarea totala în lei (valoare cu 2 zecimale) a Dosarului 
cererii de plata transele 1-5 (în funcţie de modulul de tranşe de plată selectat), astfel încât 
suma acestor rubrici aferente tranşelor 1-5 să corespundă cu valoarea totală menţionată la 
art .... litera .... din Contractul de finanţare, cu modificarile şi completarile ulterioare.  
16) Rubrica se completează cu valoarea ajutorului financiar nerambursabil aferente valorilor 
de la rubrica 15) în lei (valoare cu 2 zecimale) a Dosarului cererii de plata transele 1-5 (în 
funcţie de modulul de tranşe de plată selectat), astfel încât suma acestor rubrici aferente 
tranşelor 1-5 să corespundă cu valoarea totală a ajutorului financiar nerambursabil 
menţionată la art .... litera .... din Contractul de finanţare, cu modificarile şi completarile 
ulterioare. În cazul în care se eșalonează și Tranşa de plată pentru avans, atunci valoarea 
ajutorului financiar nerambursabil aferentă ultimei tranșe de plată trebuie să fie cel puțin 
egală cu valoarea avansului. 
17)Rubrica se completeaza cu numele şi prenumele reprezentantului legal conform art .... 
din Contractul de finantare, cu modificarile şi completarile ulterioare 
18) Rubrica se completeaza cu semnătura reprezentantului legal. 
19) Rubrica se completează cu ștampila beneficiarului. Aplicarea ștampilei pe formular este 
opțională pentru persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi pentru 
entităţile fără personalitate juridică, conform prevederilor art. V din OG nr. 17/ 2015 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte 
normative. 
 
 
  



Formularul AP 0.1 – TVA conform OUG  49/ 2015 – pentru masurile din SDL care au corespondent 
in PNDR sM 4.1, 6.4, 7.2, 7.6, 16.4,  19.2 - investiții 

DECLARATIA DE ESALONARE A DEPUNERII DOSARELOR CERERILOR DE PLATA 

 
     
       INITIALA1) 

 
       RECTIFICATA2) 

 
Beneficiar3):..........…………………..    
Cod/data contract de finantare4):..........… 
Valoarea totala a TVA conform Contractului de finanţare5):..........……………… 
Data6)……………… 
 
Module de transe de plata7): 
 
Modulul 1 transa de plata7): 
 
Transa 1: Luna8).............. Anul9)……. Valoarea totala a TVA cf OUG49/ 201510)...................  
 
Modulul 2 transe de plata7): 
 
Transa 1: Luna8).............. Anul9)……. Valoarea totala a TVA cf OUG49/ 201510)................... 
Transa 2: Luna8).............. Anul9)……. Valoarea totala a TVA cf OUG49/ 201510)................... 
 
Modulul 3 transe de plata7): 
 
Transa 1: Luna8).............. Anul9)……. Valoarea totala a TVA cf OUG49/ 201510)................... 
Transa 2: Luna8).............. Anul9)……. Valoarea totala a TVA cf OUG49/ 201510)................... 
Transa 3: Luna8).............. Anul9)……. Valoarea totala a TVA cf OUG49/ 201510)................... 
 
Modulul 4 transe de plata7): 
 
Transa 1: Luna8).............. Anul9)……. Valoarea totala a TVA cf OUG49/ 201510)................... 
Transa 2: Luna8).............. Anul9)……. Valoarea totala a TVA cf OUG49/ 201510)................... 
Transa 3: Luna8).............. Anul9)……. Valoarea totala a TVA cf OUG49/ 201510)................... 
Transa 4: Luna8).............. Anul9)……. Valoarea totala a TVA cf OUG49/ 201510)................... 
 
Modulul 5 transe de plata7): 
 
Transa 1: Luna8).............. Anul9)……. Valoarea totala a TVA cf OUG49/ 201510)................... 
Transa 2: Luna8).............. Anul9)……. Valoarea totala a TVA cf OUG49/ 201510)................... 
Transa 3: Luna8).............. Anul9)……. Valoarea totala a TVA cf OUG49/ 201510)................... 
Transa 4: Luna8).............. Anul9)……. Valoarea totala a TVA cf OUG49/ 201510)................... 
Transa 5: Luna8).............. Anul9)……. Valoarea totala a TVA cf OUG49/ 201510)................... 
 
Beneficiar (reprezentant legal) 
Nume si prenume11) …………….     
Semnatura12) ....... 
Ştampila13) ............. 



 
 
 
 

Metodologie de completare a Formularului AP 0.1  
pentru TVA conform OUG nr. 49/ 2015 

 

1) Rubrica se bifeaza in cazul depunerii primului Formular AP 0.1 ..... (se va completa 
termenul conform prevederilor specifice fiecărei submăsuri), conform prevederilor Anexei 
.... – Instrucţiuni de plată la Contractul de finanţare 
2) Rubrica se bifeaza in cazul modificarii in condiţii excepţionale (prelungire termen sau 
modificare valoare) a Formularului AP 0.1, in baza unui Memoriu justificativ.  
3) Rubrica se completează cu denumirea beneficiarului conform prevederilor art ..... din 
Contractul de finantare, cu modificarile si completarile ulterioare 
4) Rubrica se completează cu Codul si data semnarii Contractului de finantare mentionate 
pe prima pagina a Contractului de finantare, cu modificarile si completarile ulterioare 
5) Rubrica se completează cu valoarea totală TVA în lei (valoare cu 2 zecimale), conform art 
..... din Contractul de finanţare, cu modificarile si completarile ulterioare 
6) Rubrica se completează cu data depunerii Formularului AP 0.1 la GAL. 
7) Rubrica se va completa prin selectarea unuia dintre modulele de tranșe de plată 1-5.   
8)Rubrica se completează cu luna previzionata pentru depunerea Dosarului cererii de plata 
pentru TVA transele 1-5 (în funcţie de modulul de tranşe de plată selectat), Dosar care 
trebuie depus ...... (se va completa termenul conform prevederilor specifice fiecărei 
submăsuri). Aceasta trebuie să se încadreze în durata de implementare menționată la art 
....., alin ..... din Contractul de finantare, cu modificările și completările ulterioare. Dosarul 
cererii de plată pentru TVA se depune cel puţin în aceeaşi lună în care se depune şi Dosarul 
cererii de plată pentru cheltuielile de investiţii. 
9)Rubrica se completează cu anul previzionat aferent lunii de la rubrica 8) pentru depunerea 
Dosarului cererii de plata pentru TVA transele 1-5 (în funcţie de modulul de tranşe de plată 
selectat), Dosar care trebuie depus ...... (se va completa termenul conform prevederilor 
specifice fiecărei submăsuri). Aceasta trebuie să se încadreze în durata de implementare 
menționată la art ....., alin ..... din Contractul de finantare, cu modificările și completările 
ulterioare. Dosarul cererii de plată pentru TVA se depune cel puţin în aceeaşi lună din anul în 
care se depune şi Dosarul cererii de plată pentru cheltuielile de investiţii. 
10) Rubrica se completează cu valoarea totala a TVA în lei (valoare cu 2 zecimale) a Dosarului 
cererii de plata transele 1-5 (în funcţie de modulul de tranşe de plată selectat), astfel încât 
suma acestor rubrici aferente tranşelor 1-5 să corespundă cu valoarea totală a TVA 
menţionată la art .... litera .... din Contractul de finanţare, cu modificarile şi completarile 
ulterioare.  
11)Rubrica se completeaza cu numele şi prenumele reprezentantului legal conform art .... 
din Contractul de finantare, cu modificarile şi completarile ulterioare 
12) Rubrica se completeaza cu semnătura reprezentantului legal. 
13) Rubrica se completează cu ștampila beneficiarului. Aplicarea ștampilei pe formular este 
opțională pentru persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi pentru 
entităţile fără personalitate juridică, conform prevederilor art. V din OG nr. 17/ 2015 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte 
normative. 
 



 
FORMULARUL AP 0.1 – specifică masurilor din SDL care au corespondent in PNDR- SM 1.1, 1.2, 19.2 
– servicii, 19.3, 19.4 
 

DECLARAȚIA DE EȘALONARE A DEPUNERII DOSARELOR CERERILOR DE PLATĂ 
 
  
       INITIALA1) 

 
       RECTIFICATA2) 

 
Beneficiar3):..........…………………..    
Cod/data contract de finantare4):..........… 
Valoarea totala eligibila a contractului de finantare5):..........……………… 
Rata ajutorului financiar nerambursabil6):..........……………... 
Valoarea ajutorului financiar nerambursabil7)………………... 
Data8)……………… 
 
Module de transe de plata9): 
 
Modulul 1 transa de plata9): 
 
Avans:  Luna10)....................Anul11)………. Valoare ajutor financiar nerambursabil12)....................... 
Transa 1:Luna13)....................Anul14)………. Valoare totala15).............… din care ajutor financiar 
nerambursabil16).......................  
 
Modulul 2 transe de plata9): 
 
Avans:  Luna10)....................Anul11)………. Valoare ajutor financiar nerambursabil12)....................... 
Transa 1:Luna13)....................Anul14)………. Valoare totala15).............… din care ajutor financiar 
nerambursabil16).......................  
Transa 2:Luna13)....................Anul14)………. Valoare totala15).............… din care ajutor financiar 
nerambursabil16).......................  
 
............ 
 
Modulul n transe de plata9):            
 
Avans:  Luna10)....................Anul11)………. Valoare ajutor financiar nerambursabil12)....................... 
Transa 1:Luna13)....................Anul14)………. Valoare totala15).............… din care ajutor financiar 
nerambursabil16).......................  
................... 
Transa n:Luna13)....................Anul14)………. Valoare totala15).............… din care ajutor financiar 
nerambursabil16).......................  
 
Beneficiar (reprezentant legal) 
Nume si prenume17) …………….     
Semnatura18) ...... 
Ştampila13) ............. 

 
 



 
Metodologie de completare a Formularului AP 0.1 pentru masurile din SDL care au 

corespondent in PNDR -SM 1.1, 1.2, 19.2 – servicii, 19.3, 19.4 
 

1) Rubrica se bifeaza in cazul depunerii primului Formular AP 0.1 ..... (se va completa 
termenul conform prevederilor specifice fiecărei submăsuri), conform prevederilor Anexei 
.... – Instrucţiuni de plată la Contractul de finanţare, cu modificarile si completarile ulterioare 
2) Rubrica se bifeaza in cazul modificarii in condiţii excepţionale (prelungire termen sau 
modificare valoare) a Formularului AP 0.1, in baza unui Memoriu justificativ. 
3) Rubrica se completează cu denumirea beneficiarului conform prevederilor art ..... din 
Contractul de finantare, cu modificarile si completarile ulterioare 
4) Rubrica se completează cu Codul si data semnarii Contractului de finantare mentionate 
pe prima pagina a Contractului de finantare, cu modificarile si completarile ulterioare 
5) Rubrica se completează cu valoarea totală eligibilă a Contractului de finanţare în lei 
(valoare cu 2 zecimale), conform art ..... din Contractul de finanţare, cu modificarile si 
completarile ulterioare 
6) Rubrica se completează cu rata ajutorului financiar nerambursabil aplicabilă Contractului 
de finantare, conform art ..... din Contractul de finanţare, cu modificarile si completarile 
ulterioare  
7)Rubrica se completează cu valoarea ajutorului financiar nerambursabil a Contractului de 
finantare în lei (valoare cu 2 zecimale), conform art ..... din Contractul de finanţare, cu 
modificarile si completarile ulterioare  
8) Rubrica se completează cu data depunerii Formularului AP 0.1 la GAL. 
9) Rubrica se va completa prin selectarea unuia dintre modulele de tranșe de plată 1-n.   
10) Rubrica se completează cu luna previzionata pentru depunerea Dosarului cererii de plata 
pentru avans aferent SM 19.4, Dosar care trebuie depus ...... (se va completa termenul 
conform prevederilor specifice SM 19.4). Aceasta trebuie să se încadreze în durata de 
execuţie menționată la art ....., alin .... din Contractul de finantare, cu modificările și 
completările ulterioare. 
11)Rubrica se completează cu anul previzionat aferent lunii de la rubrica 10) pentru 
depunerea Dosarului cererii de plata pentru avans aferent SM 19.4, Dosar care trebuie 
depus ...... (se va completa termenul conform prevederilor specifice SM 19.4). Aceasta 
trebuie să se încadreze în durata de execuţie menționată la art ....., alin ..... din Contractul de 
finantare, cu modificările și completările ulterioare. 
12) Rubrica se completează cu valoarea ajutorului financiar nerambursabil în lei (valoare cu 2 
zecimale) a Dosarului cererii de plata pentru avans aferent SM 19.4, conform art .... litera .... 
din Contractul de finanţare, cu modificarile şi completarile ulterioare 
13)Rubrica se completează cu luna previzionata pentru depunerea Dosarului cererii de plata 
transele 1-n (în funcţie de modulul de tranşe de plată selectat), Dosar care trebuie depus ...... 
(se va completa termenul conform prevederilor specifice fiecărei submăsuri). Aceasta 
trebuie să se încadreze în durata de execuţie menționată la art ....., alin ..... din Contractul de 
finantare, cu modificările și completările ulterioare. 
14)Rubrica se completează cu anul previzionat aferent lunii de la rubrica 13) pentru 
depunerea Dosarului cererii de plata transele 1-n (în funcţie de modulul de tranşe de plată 
selectat), Dosar care trebuie depus ...... (se va completa termenul conform prevederilor 
specifice fiecărei submăsuri). Aceasta trebuie să se încadreze în durata de execuţie 



menționată la art ....., alin ..... din Contractul de finantare, cu modificările și completările 
ulterioare. 
15) Rubrica se completează cu valoarea totala în lei (valoare cu 2 zecimale) a Dosarului 
cererii de plata transele 1-n (în funcţie de modulul de tranşe de plată selectat), astfel încât 
suma acestor rubrici aferente tranşelor 1-n să corespundă cu valoarea totală menţionată la 
art .... litera .... din Contractul de finanţare, cu modificarile şi completarile ulterioare.  
16) Rubrica se completează cu valoarea ajutorului financiar nerambursabil aferente valorilor 
de la rubrica 15) în lei (valoare cu 2 zecimale) a Dosarului cererii de plata transele 1-n (în 
funcţie de modulul de tranşe de plată selectat), astfel încât suma acestor rubrici aferente 
tranşelor 1-n să corespundă cu valoarea totală a ajutorului financiar nerambursabil 
menţionată la art .... litera .... din Contractul de finanţare, cu modificarile şi completarile 
ulterioare. În cazul în care se eșalonează și Tranşa de plată pentru avans, atunci valoarea 
ajutorului financiar nerambursabil aferentă ultimei tranșe de plată trebuie să fie cel puțin 
egală cu valoarea avansului. 
17)Rubrica se completeaza cu numele şi prenumele reprezentantului legal conform art .... 
din Contractul de finantare, cu modificarile şi completarile ulterioare 
18) Rubrica se completeaza cu semnătura reprezentantului legal. 
19) Rubrica se completează cu ștampila beneficiarului. Aplicarea ștampilei pe formular este 
opțională pentru persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi pentru 
entităţile fără personalitate juridică, conform prevederilor art. V din OG nr. 17/ 2015 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte 
normative. 
 
 
  



Formularul AP 0.1 – TVA conform OUG  49/ 2015 - masurile din SDL care au corespondent in 

PNDR  - SM 1.1, 1.2, 19.2 – servicii, 19.3, 19.4 

 

DECLARATIA DE ESALONARE A DEPUNERII DOSARELOR CERERILOR DE PLATA 

 
  
       INITIALA1) 

 
       RECTIFICATA2) 

 
Beneficiar3):..........…………………..    
Cod/data contract de finantare4):..........… 
Valoarea totala a TVA conform contractului de finanţare5):..........……………… 
Data6)……………… 
 
Module de transe de plata7): 
 
Modulul 1 transa de plata7): 
 
Transa 1: Luna8)...........Anul9)………. Valoarea totala a TVA cf OUG49/ 201510)...........…  
 
Modulul 2 transe de plata7): 
 
Transa 1: Luna8)...........Anul9)………. Valoarea totala a TVA cf OUG49/ 201510)...........… 
Transa 2: Luna8)...........Anul9)………. Valoarea totala a TVA cf OUG49/ 201510)...........… 
 
............ 
 
Modulul n tranșe de plata7):  
 
Transa 1: Luna8)...........Anul9)………. Valoarea totala a TVA cf OUG49/ 201510)...........… 
Transa 2: Luna8)...........Anul9)………. Valoarea totala a TVA cf OUG49/ 201510)...........… 
...................................................... 
Transa n: Luna8)...........Anul9)………. Valoarea totala a TVA cf OUG49/ 201510)...........… 
 
Beneficiar (reprezentant legal) 
Nume si prenume11) …………….     
Semnatura12).................. 
Ştampila13).................  
 
 
 
 
 
 



 
Metodologie de completare a Formularului AP 0.1 - TVA  

pentru masurile din SDL care au corespondent in PNDR - sM 1.1, 1.2, 19.2 – servicii, 19.3, 19.4 
1) Rubrica se bifeaza in cazul depunerii primului Formular AP 0.1 ..... (se va completa termenul 
conform prevederilor specifice fiecărei submăsuri), conform prevederilor Anexei .... – Instrucţiuni de 
plată la Contractul de finanţare 
2) Rubrica se bifeaza in cazul modificarii in condiţii excepţionale (prelungire termen sau modificare 
valoare) a Formularului AP 0.1, in baza unui Memoriu justificativ.  
3) Rubrica se completează cu denumirea beneficiarului conform prevederilor art ..... din Contractul 
de finantare, cu modificarile si completarile ulterioare 
4) Rubrica se completează cu Codul si data semnarii Contractului de finantare mentionate pe prima 
pagina a Contractului de finantare, cu modificarile si completarile ulterioare 
5) Rubrica se completează cu valoarea totală TVA în lei (valoare cu 2 zecimale), conform art ..... din 
Contractul de finanţare, cu modificarile si completarile ulterioare 
6) Rubrica se completează cu data depunerii Formularului AP 0.1 la GAL. 
7) Rubrica se va completa prin selectarea unuia dintre modulele de tranșe de plată 1-n.   
8)Rubrica se completează cu luna previzionata pentru depunerea Dosarului cererii de plata pentru 
TVA transele 1-n (în funcţie de modulul de tranşe de plată selectat), Dosar care trebuie depus ...... (se 
va completa termenul conform prevederilor specifice fiecărei submăsuri). Aceasta trebuie să se 
încadreze în durata de implementare menționată la art ....., alin ..... din Contractul de finantare, cu 
modificările și completările ulterioare. Dosarul cererii de plată pentru TVA se depune cel puţin în 
aceeaşi lună în care se depune şi Dosarul cererii de plată pentru cheltuielile proiectului. 
9)Rubrica se completează cu anul previzionat aferent lunii de la rubrica 8) pentru depunerea 
Dosarului cererii de plata pentru TVA transele 1-n (în funcţie de modulul de tranşe de plată selectat), 
Dosar care trebuie depus ...... (se va completa termenul conform prevederilor specifice fiecărei 
submăsuri). Aceasta trebuie să se încadreze în durata de implementare menționată la art ....., alin ..... 
din Contractul de finantare, cu modificările și completările ulterioare. Dosarul cererii de plată pentru 
TVA se depune cel puţin în aceeaşi lună din anul în care se depune şi Dosarul cererii de plată pentru 
cheltuielile proiectului. 
10) Rubrica se completează cu valoarea totala a TVA în lei (valoare cu 2 zecimale) a Dosarului cererii 
de plata transele 1-n (în funcţie de modulul de tranşe de plată selectat), astfel încât suma acestor 
rubrici aferente tranşelor 1-n să corespundă cu valoarea totală a TVA menţionată la art .... litera .... 
din Contractul de finanţare, cu modificarile şi completarile ulterioare.  
11)Rubrica se completeaza cu numele şi prenumele reprezentantului legal conform art .... din 
Contractul de finantare, cu modificarile şi completarile ulterioare 
12) Rubrica se completeaza cu semnătura reprezentantului legal. 
13) Rubrica se completează cu ștampila beneficiarului. Aplicarea ștampilei pe formular este opțională 
pentru persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi pentru entităţile fără 
personalitate juridică, conform prevederilor art. V din OG nr. 17/ 2015 privind reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Anexa - AP 1.1  
 

IDENTIFICARE FINANCIARA 
 

TITULARUL CONTULUI 

Denumire  

Adresa  

Localitate/ Judet  

Cod postal  

Tara  

Persoana de contact  

Telefon/ Fax  

E-mail  

BANCA/TREZORERIA 

Denumire*  

Adresa  

Localitate/ Judet  

Cod postal  

Tara  

Numar cont 

Cod IBAN în cazul beneficiarilor publici: 

CE:  

BS:   

TVA conform prev. legisl in 

vigoare: 

 

Cod IBAN în cazul beneficiarilor privați: 

**Contribuție publică conform 

prev. legislaţiei in vigoare: 

 

Data si Semnatura reprezentantului bancii, 

Stampila bancii 

 

 

 

 

 

Data si Semnatura titularului contului 

 
*Se va preciza si denumirea sucursalei/ filialei/ agentiei etc 
** Se va depune câte un formular pentru fiecare cont utilizat (banca/ trezorerie), de exemplu: pentru 
contul deschis la Trezorerie conform prevederilor OUG nr. 49/2015 se va depune un formular 
distinct. 
 
 
 
 
 
 
 



Formularul AP 1.4  
ANTET  BENEFICIAR 

 
 

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE* 
 
 
 Subsemnatul.........................., reprezentant legal al .................... declar pe propria 
raspundere ca: 
 
√respect conditiile de eligibilitate mentionate in Cererea de Finantare si anexele la aceasta/în baza 
cărora am fost selectat pentru finanțare nerambursabilă 
 
√rambursarea cheltuielilor solicitate prin FEADR nu fac obiectul altor programe de finantare 
nerambursabila 
 
√nu voi înceta activitatea pentru care am primit sprijin nerambursabil mai devreme de 3 ani/ 5 ani de 
la data depunerii ultimei cereri de plată** 
 

☐ eu si organizatia mea (asociatia sau intreprinderea) nu ne aflam in niciuna din urmatoarele cazuri: 
o in curs de a fi supus procedurilor de declarare a falimentului sau reorganizarii judiciare, de a fi 

administrate averile de tribunale, de a exista angajamente cu creditori, activitati in stadiul de 
suspendare sau de a fi intr-o situatie similara stipulata; 

o lichidare, fuziune sau diviziune. 
 

☐ nu sunt înregistrat în scopuri TVA și nu a existat nicio modificare a situației privind înregistrarea ca 
plătitor de TVA pe care nu am notificat-o Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale*** 
 
 
Beneficiar (reprezentant legal) 
 
Nume si prenume …………….    
Semnatura si stampila .............. 
Data …………………………..       
 
 

 
 

 
 
 

*se va completa in functie de specificul fiecarei măsuri/ submăsuri 
**se va completa doar pentru submăsurile de sprijin forfetar 6.1, 6.2, 6.3 care au 3 ani de 
monitorizare de la ultima tranșe de plată 
***se va completa obligatoriu în cazul submăsurilor de investiții, respectiv în cazul Contractelor de 
finanțare pentru care contravaloarea TVA este eligibilă din FEADR conform bugetului indicativ al 
proiectului. 
 
 
 



Formularul AP 1.4.1 – specific  masurilor din SDL care au corespondent in PNDR sM 4.1, 4.1a, 
4.2, 4.2a, 4.3, 6.4, 7.2, 7.6, 16.4, 16.4a, 19.2 - investiții – la ultima cerere de plată 
 
 
 
 
ANTET  BENEFICIAR 
 

ANGAJAMENTUL BENEFICIARULUI cu privire la 
PREZENTĂREA UNOR AVIZE/ AUTORIZAȚII/ CERTIFICATE 

 
 

Subsemnatul(a), .........................., reprezentant legal al ...................., beneficiar al 
Contractului de Finanțare încheiat cu AFIR cu nr. C .................................... / ........................ 
declar, sub sancțiunile aplicabile falsului în declaratii și uzului de fals, că la data depunerii 
Dosarului cererii de plată P..............-..., investiția este finalizată și s-au efectuat demersurile 
pentru obținerea.....................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................(denum
irea documentului/documentelor solicitate conform Anexei V – Instrucțiuni de plată la 
Contractul de finanțare) emis/e de ................................................. (denumirea instituției 
responsabilă cu emiterea documentului), așa cum reiese 
din................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
(dovada efectuării demersurilor necesare obținerii avizului/ autorizației/ certificatului – 
documentul, adresa etc.). 

 
Astfel, mă oblig să prezint................................................................................................. 
.......................................................................................................................................... 
 (denumirea documentului/documentelor) la Oficiul Județean pentru Finantarea Investitiilor 
Rurale .........../ Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale .............. în termen 
de maxim 6 luni de la data primirea Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății.  

 
Îmi însuşesc faptul că în cazul nerespectării obligaţiei de mai sus mă oblig faţă de AFIR 

la restituirea întregii finanţări primite în cadrul contractului de finanţare menţionat mai sus.   
 
 

Beneficiar (reprezentant legal) 
Nume si prenume …………….    
Semnatura si stampila2  .............. 
Data ………………………….. 
 
 
 
 

                                                      
2 Aplicarea ștampilei este opțională în situaţiile prezentate la art. V din Ordonanța nr. 17/ 2015 privind reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative 



ANEXA 4    
Formularul AP 0.2 - extras din Manualul pentru autorizare plăți al AFIR versiunea 5. 
GAL………….. 
 

NOTIFICAREA BENEFICIARULUI PRIVIND DEPASIREA TERMENULUI LIMITA DE DEPUNERE A 

DOSARULUI CERERII DE PLATA 

Nr ………../data…………….. 

Catre: ……………..(nume beneficiar) 

……………….……….(adresa) 

Subiect: Termenul de depunere a Dosarului cererii de plata nr  P...........-... in baza contractului/ 
deciziei de finantare nr........................ 
Va informam ca ati depasit termenul de depunere a Dosarului cererii de plata transa ......, stipulat in 
contractul/ decizia de finantare nr C........./ ......., cu modificarile si completarile ulterioare (daca este 
cazul) precum si in declaratia dumneavoastra de esalonare a depunerii dosarelor cererilor de plata 
AP 0.1 nr ..../....... 
 
Mai puteti depune Dosarul cererii de plata transa tranşa intermediară nr. ..... in termen de maxim 15 
zile lucratoare de la data primirii prezentei scrisori* 
sau  
Mai puteţi depune Dosarul cererii de plată - tranșa finală, respectiv realiza investiţia şi implementa 
proiectul/ îndeplini obiectivele din proiect, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii prezentei 
scrisori. ** 
 
In cazul in care nu va puteti incadra in conditiile si termenii contractului/ deciziei de finantare și aveti 
posibilitatea sa alegeti o alta varianta de esalonare a depunerii dosarelor cererilor de plata sa ne 
informati in legatura cu noua dumneavoastra optiune in termenul mentionat mai sus*. 
 Sau 
In cazul in care nu va puteti incadra in conditiile si termenii contractului/ deciziei de finantare se va 
demara procedura de reziliere a contractului de finantare/ incetare a decizie de finantare/ 
recuperare a sumelor reprezentând avansuri acordate și nejustificate.**. 
 
Intocmit                         Verificat 
Expert 1                               Expert 2 
Nume si prenume............................                         Nume si prenume..................... 
Semnatura...........................                                      Semnatura...............                           
Data.......................                                  Data............. 
Director GAL 
Nume si prenume………………. 
Semnatura…………. 
Data.............. 
 
 
*Paragraful nu se aplica la transele finale de plata si nu se include in formular 
** Paragraful se aplica la transele finale de plata si se include in formular 

Stampila 
GAL 


