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Formularul AP 1.1 - pentru transe de plata - sM
CERERE DE PLATA
I. A fi completat doar de personalul AFIR  - dupa caz
OJFIR/ CRFIR
Serviciul..............................
Codul Dosarului cererii de plata:
P
.
Data inregistrarii:
Intocmit: Sef Serviciu.........................................
Nume si prenume:
Semnatura
Aprobat: Director OJFIR/ Director CRFIR  
Nume si prenume:
Semnatura
Expert 1 ....................................................
Nume si prenume:
Semnatura
Stampila OJFIR/
CRFIR 
II. A fi completat doar de beneficiar
Codul si data Contractului de finantare: 
     / 
Denumire beneficiar: 
Adresa sediului central
Str.
 Loc.  
Jud.
Datele de contact ale beneficiarului:        Telefon
Fax
Adresa locului investitiei: 
Titlul proiectului:  
Denumirea instituţiei financiar-bancare la care este deschis contul beneficiarului:
Denumirea instituţiei financiar-bancare la care sunt deschise conturile beneficiarului:
Codul IBAN al contului beneficiarului:
Codul IBAN al contului beneficiarului:
Codul IBAN al contului beneficiarului:  CE:
                                                                   BS:
Beneficiar public : 
Pentru cheltuielile solicitate conform prev Art 21 din OUG 49/ 2015:
Denumirea instituţiei financiar-bancare la care este deschis contul beneficiarului:
Codul IBAN al contului beneficiarului:
Codul IBAN al contului beneficiarului:
Modulul 1
Modulul II
Modulul III
Modulul IV
Modulul V
(1 transa)
(2 transe)
(3 transe)
(4 transe)
(5 transe)
O transa
Transa 1
Transa 1
Transa 1
Transa 1
Transa 2
Transa 2
Transa 2
Transa 2
Transa 3
Transa 3
Transa 3
Transa 4
Transa 4
Transa 5
Valoarea cheltuielilor solicitate spre autorizare este  de 
 Lei, formate din
-
Lei pentru componenta
si autorizarea la plata a sumei de
 Lei, din care:
 Lei, din care:
-
Lei pentru componenta 
reprezentand
 % din suma cheltuielilor eligibile efectuate, din care:
1. Valoare fara TVA :
 Lei	
2. TVA :
 Lei
 Lei
5. Valoare avans nejustificat
 Lei
4. Valoare avans de reținut din tranșă
 Lei
3. Valoare avans acordat 
Pentru tranşa finală, în cazul în care a fost acordat avans:
*atat beneficiarii publici cat si beneficiarii privati care solicita decontarea cheltuielilor conform prevederilor OUG 95/2015, trebuie sa-si deschida un cont distinct la unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului in raza careia sunt inregistrati fiscal
1. – Se completează cu valoarea fără TVA rămasă de plată, după reținerea avansului (4).2. – Se completeaza doar daca TVA-ul este eligibil din FEADR conform Contractului de finantare si a Bugetului indicativ.Pentru tranșele finale în cazul proiectelor care au avut avans acordat:3. – Se completează cu valoarea avansului acordat (plătit) beneficiarului.4. – Se completează la ultima tranșă în cazul beneficiarilor care au primit avans, cu valoarea avansului ce va fi reținut din suma autorizatăla plată (finanțare nerambursabilă),5. – Se completează cu valoarea avansului nejustificat și care se va recupera din Scrisoarea de garanție/ Polița de asigurare (5=3-4).
Documente
Doc. exista
Pag. nr.
Identificarea financiară
Declaraţia de cheltuieli
Declaratia de cheltuieli I
Declaratia de cheltuieli II
Copiile facturilor/ adeverințelor de plată
din data
emisa de
CUI
ONRC
Copiile documentelor de plată (sau documente doveditoare cu valoare echivalentă) (cu excepția plăților efectuate prin Trezorerie unde este obligatorie doar prezentarea extrasului de cont) 
Documentul nr.
din data
Copiile extraselor de cont
Extrasul nr.
din data
Copia extrasului de cont pentru justificarea modului de utilizare a cofinanţării private în scopul proiectului (la prima tranşa de plată).  Extrasul de cont este emis de bancă pentru beneficiarul finanțării cu cel mult 15 zile înainte de depunerea DCP, este datat și ștampilat (după caz) de banca/ trezoreria emitentă    
Copia extrasului de cont pentru justificarea modului de utilizare a cofinanţării private în scopul proiectului (la prima tranşa de plată).  Extrasul de cont este emis de bancă pentru beneficiarul finanțării cu cel mult 15 zile înainte de depunerea DCP, este datat și ștampilat (după caz) de banca/ trezoreria emitentă    
Extrasul nr.
din data
Acordul de cooperare şi Actele adiţionale la acesta – la fiecare tranşă de plată 
Copia extrasului de cont pentru justificarea modului de utilizare a cofinantarii private in scopul proiectului și adresă din partea băncii în care să se confirme că acest cont nu face obiectul vreunei popriri/ executari (la prima transa de plata) 
Adresă din partea băncii în care să se confirme că acest cont nu face obiectul vreunei popriri/ executari (la prima transa de plata) 
Garanţia de bună execuţie pentru lucrări/ servicii (scrisoare de garanţie bancară, emiterea unui document de plată – ordin de plată, CEC, bilet la ordin)
Contractul de asigurare a lucrărilor/ bunurilor pe perioada execuţiei acestora
Autorizaţia de construire (pentru achiziţii de lucrări, atât pentru lucrările de bază cât şi pentru lucrările cu caracter provizoriu) - se va prezenta la prima transa de plata  in care se solicita spre autorizare si cheltuieli  cu lucrari.
Raportul de execuţie – se va ataşa la fiecare tranşă de plată
Raportul de execuţie la care se va ataşa o listă în care vor fi menţionate documentele justificative de plată aferente activităţilor menţionate în  Raportul de execuţie. Documentele justificative se vor ataşa şi fizic (cu menţiunea „conform cu originalul”), în cazul în care nu sunt menţionate în opis-ul Cererii de plată - la fiecare tranşă de plată.
Anexa la Raportul de execuție – Centralizatorul proceselor verbale (pentru tranşele de plată in care se solicită  lucrări)
Contractul de vânzare-cumpărare al maşinii/ utilajului/ echipamentului şi anexa la contract (în cazul achiziţiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preţuri de referinţă)
Garanţia de bună execuţie pentru lucrări/ servicii (scrisoare de garanție bancară, emiterea unui document de plată - ordin de plată, CEC, bilet la ordin)
Contractul de asigurare a lucrărilor/ bunurilor pe perioada execuţiei acestora (în cazul achiziţiilor realizate conform Legii 98/ 2016)
Autorizaţia de construire (pentru achiziţii de lucrări, atât pentru lucrările de bază cât şi pentru lucrările cu caracter provizoriu) - se va prezenta la prima tranșă de plată în care se solicită spre autorizare și cheltuieli cu lucrări.
Ordinul de începere al lucrărilor - se va prezenta la prima tranșă de plată în care se solicită spre autorizare și cheltuieli cu lucrări.
Procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor- se vor prezenta la tranşele la care se finalizează lucrările de construcţii
Situaţiile de plată pentru lucrările executate şi centralizatoarele situaţiilor de lucrări solicitate la  plată.
Fotografii relevante ale investitiei (cu excepţia ultimei tranșe)
Fotografii pentru lucrările de construcţii, inclusiv pentru activităţile desfăşurate prin proiect (promovare, informare, publicitate)
Certificatele de calitate/ conformitate/ declarația de conformitate pentru bunurile achiziţionate
Certificatele de calitate/ conformitate/ pentru bunurile achiziţionate
Certificatele de calitate/conformitate/ pentru bunurile /materialele folosite la lucrari, achiziţionate
Copiile Declaraţiilor vamale (pentru importurile directe)
Ordinul de începere a lucrărilor - se va prezenta la prima transa de plata in care se solicita spre autorizare si cheltuieli cu lucrari
Ordinul de începere al lucrărilor, inclusiv înfiinţare plantaţii pomicole -  se vor prezenta la transele la care se solicita spre autorizare cheltuieli cu lucrari.
Procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor- se vor prezenta la tranşele la care se finalizează lucrările de construcţii
Procesele verbale de recepţie partială pentru bunurile a căror achiziţie se derulează în etape succesive, ex: linii tehnologice, echipamente, utilaje cu montaj  (la tranşele la care se achiziţionează acestea)
Procesele verbale de recepţie partială pentru bunurile a căror achiziţie se derulează în etape succesive, ex: linii tehnologice, echipamente, utilaje cu montaj  (la tranşele intermediare/la tranşele la care se achiziţionează acestea)
Procesele verbale de receptie a bunurilor achizitionate
Procesele verbale de punere in funcţiune a bunurilor achiziţionate. În cazul bunurilor a caror achiziţie se derulează în etape succesive, aceste procese verbale se vor prezenta la tranşa de plată la care acestea se pun în funcţiune, pentru celelalte bunuri se vor prezenta la achiziţia şi punerea în funcţiune a acestora
Procesele verbale de punere in funcţiune a bunurilor achiziţionate. În cazul bunurilor a caror achiziţie se derulează în etape succesive, aceste procese verbale se vor prezenta la ultima tranşă de plată / tranşa la care acestea se pun în funcţiune, pentru celelalte bunuri se vor prezenta la achiziţia şi punerea  lor în funcţiune.
Procesele verbale de predare  - primire a serviciilor achiziţionate
Situaţiile de plată pentru lucrările executate şi centralizatoarele situaţiilor de lucrări solicitate la  plată.
Buletinele de analiza a materialelor incorporate
Buletinele de incercari
Agrementele tehnice
Devizele financiare pentru servicii
Contractul de leasing financiar şi documentul prin care se face dovada constituirii dreptului de proprietate al beneficiarului asupra bunului
Contractul de leasing financiar şi documentul prin care se face dovada constituirii dreptului de proprietate al beneficiarului asupra bunului
Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului AP 1.4
Documentele emise de autorităţile de mediu, sanitar şi sanitar veterinare (la ultima tranşă)
Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului (la fiecare tranşă de plată)
Contractul de vânzare-cumpărare al maşinii/ utilajului/ echipamentului şi anexa la contract (în cazul achiziţiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preţuri de referinţă)
Copia contractului de cesiune de creanta in baza caruia beneficiarul a efectuat platile catre cesionari
Extras din RECOM- în cazul în care beneficiarul a primit punctaj pentru principiul de selecție P2 – a) parteneriatele care la finalizarea proiectului formalizează cooperarea prin constituirea sau dezvoltarea unei forme asociative cu personalitate juridică- la ultima tranşă de plată
Copia contractului de cesiune de creanță în baza caruia beneficiarul(liderul de proiect/ partenerii) a efectuat plățile către cesionari
Copiile documentelor contabile (cu exceptia ultimei transe)
Copiile documentelor contabile
Alte documente
Documente specifice sM 4.1, 19.2-4.1
Polita de asigurare pentru plantatia de   struguri de masa (la ultima transa de plata)SauDocumentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii  documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1
Certificatul fitosanitar pentru materialul saditor viticol
Sau
Documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii  documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1
Certificatul oficial de calitate pentru materialul saditor viticol / Pasaportul fitosanitar pentru materialul saditor viticolSauDocumentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii  documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1
Certificatul de confirmare ca exploatatia/ operatorul se afla in perioada de conversie (la ultima transa de plata)SauDocumentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii  documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, cu exceptia situatiei in care sprijinul a fost majorat datorita investitiilor legate de agricultura ecologica
Certificatul de atestare ecologica a suprafetelor/ animalelor/ exploatatiei, sau dupa caz, Certificatul de conformitate a exploatatiei/ operatorului si contractul incheiat cu organismul de inspectie si certificare/ Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice / Fisa de inregistrare ca procesator in agricultura ecologica, eliberata de DAJ, insotita de contractul incheiat cu un organism de inspectie si certificare . (la ultima cerere de plata).SauDocumentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii  documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, cu exceptia situatiei in care sprijinul a fost majorat datorita investitiilor legate de agricultura ecologica
Aviz de gospodarirea apelor (pentru investitii noi)/ Autorizatie de gospodarire/ Notificare de punere in functiune (in cazul functionarii sistemului de irigatii) emise de ANAR- pentru achizitii de sisteme de irigatii/ Contract incheiat cu ANIF/ Contract incheiat cu OUAI- dupa caz,  (la ultima transa de plata)SauDocumentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii  documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, cu exceptia cazurilor in care se mentioneaza in SDL
Document emis de DSP conform Ordinului 1030/ 20.08.2009 (la ultima transa de plata)
Autorizatia de producere a semintelor si materialului saditor/ Autorizatia de producere si prelucrare a semintelor si materialului saditor/ Autorizatia de producere, prelucrare si comercializare a semintelor   si  materialului saditor, eliberata de Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor (ITCSMS)/ sau Documente solicitate producatorilor agricoli: factura fiscala de achizitie a semintelor si documentul oficial de certificare a lotului de samanta/ buletinul de analiza oficiala cu mentiunea ”samanta admisa pentru insamantare” sau buletinul de analiza oficiala cu mentiunea ”necesar propriu”/ documentul de calitate si conformitate al furnizorului/ orice alt document echivalent documentelor mentionate ( ex. eticheta oficiala) (la ultima transa de plata si in functie de situatia beneficiarului).SauDocumentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii  documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, cu exceptia cazurilor in care se mentioneaza in SDL
Certificatul de origine pentru animale de rasa indigena eliberat de Asociatii ale crescatorilor  sau Organizatiile de ameliorare, autorizate de ANZ (daca la ultima transa de plata s-au achizitionat animalele) / Contractul de achizitie animale de rasa indigena, care trebuie sa corespunda cu graficul de livrare al animalelor pentru primul an de monitorizare (incepand cu luna 1 dupa finalizarea investitiei)- se va prezenta la ultima transa de plata daca nu s-au achizitionat animalele / Pasaport emis de ANZ pentru ecvidee (cabaline) cu rasa si origineSauDocumentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii  documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, cu exceptia cazurilor in care se mentioneaza in SDL
Nota de constatare emisă de GNM (pentru capacităţi mai mici de 100 capete) / Autorizaţie de mediu/ alt document de la ANPM (pentru capacităţi mai mari de 100 capete), care confirmă dreptul de funcţionare în condiţiile legii – pentru proiectele care prevăd investiţii  în sectorul zootehnic în vederea respectării condiţiilor de bune practici agricole privind  depozitarea/ gestionarea gunoiului de grajd (la ultima tranşă de plată)
Autorizaţie sanitara veterinara emisă de DSVSA pentru investiţii care vizează procesarea produselor agro - alimentare  (la ultima tranşă de plată) 
In cazul infiintarii/ inlocuirii plantatiilor de struguri de masa,  cheltuielile solicitate la plata trebuie sa se incadreze in valorile prevazute in ANEXA Fisei Sm 4.1 (costuri standard şi contribuţie în natură)
Avizul de includere in  SNACP (Sistemul National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor), in cazul achizitionarii de generatoare terestre antigrindina – sa fie emis pe numele beneficiarului si sa fie in perioada de valabilitate la ultima transa de plataSauDocumentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii  documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, cu exceptia cazurilor in care se mentioneaza in SDL
In cazul investitiilor de modernizare a exploatatiei agricole sau pentru investitii noi, se vor prezenta (dupa caz), la ultima transa de plata, Contracte incheiate cu membrii OIPA in vederea procesarii/ comercializarii productiei proprii /Contracte incheiate cu persoane juridice prin care se realizeaza comercializarea produselor proprii/ Contracte cu un membru/membrii al/ai Cooperativei/ Grupului de producatori sau direct cu Cooperativa/ Grupul de producatori din care face parte in vederea procesarii/ comercializarii productiei proprii.SauDocumentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii  documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, cu exceptia cazurilor in care s-a obtinut punctaj sau se mentioneaza in SDL(În cazul contractelor comerciale încheiate în vederea procesării/condiționării și comercializării producției agricole acestea trebuie să prevadă pentru îndeplinirea criteriului de selecție, tipul și obiectul contractului, cantitatea de materie primă procesată/condiționată și comercializată, locul desfăşurării activităţilor, precum și condiții comerciale negociate de părți.În cazul contractelor comerciale încheiate în vederea procesării producției agricole acestea trebuie să prevadă pentru îndeplinirea criteriului de selecție, tipul și obiectul contractului (prestare serviciu sau achiziție materie primă) cantitatea de materie primă procesată, locul desfăşurării activităţii, precum și condiții comerciale negociate de părți)
Documentul care atesta formarea profesionala se va prezenta la ultima  transa de plata daca acesta nu a fost depus la momentul incheierii contractului  de finantare
Documente specifice sM 4.1a, 19.2-4.1
În cazul înfiinţării de plantaţii pomicole, cheltuielile se încadrează în valorile costuri standard şi contribuţie în natură prevăzute în ANEXA fişei sM 4.1a şi sunt conform valorilor contractului de finanţare – anexa III - bugetul indicativ
Avizul de includere în  SNACP (Sistemul National Antigrindina şi de Creştere a Precipitaţiilor), în cazul achiziţionării de generatoare terestre antigrindină - la ultima tranşă de plată– sa fie emis pe numele beneficiarului si sa fie in perioada de valabilitate.
Sau
Documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii  documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, cu exceptia cazurilor in care se mentioneaza in SDL
Certificatul fitosanitar pentru materialul de înmulțire și/plantare fructifer  /stoloni de căpşuni (după caz).  Document din care să rezulte că materialul de plantare fructifer este inclus în Cataloagele oficiale ale statelor membre UE sau care se regăsesc în cataloagele producătorilor comerciali de material de plantare fructifer.
Sau
Documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii  documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1
Certificatul oficial (document) de calitate pentru materialul de înmulțire și/plantare fructifer /stoloni de căpşuni/ Paşaportul fitosanitar pentru materialul de înmulțire și/plantare fructifer Sau
Documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii  documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1
Poliţa de asigurare pentru plantaţiile   pomicole  (la ultima transa de plata)
Sau
Documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii  documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1
Certificatul de confirmare ca exploataţia/ operatorul se afla în perioada de conversie (la ultima tranşa de plată)
Sau
Documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii  documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, cu exceptia situatiei in care sprijinul a fost majorat datorita investitiilor legate de agricultura ecologica
Certificatul de atestare ecologică a suprafeţelor/ exploataţiei, sau dupa caz, Certificatul de conformitate a exploataţiei    /   operatorului si contractul incheiat cu organismul de inspectie si certificare/ Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice / Fisa de inregistrare ca procesator in agricultura ecologica, eliberata de DAJ, insotita de contractul incheiat cu un organism de inspectie si certificare . (la ultima cerere de plata).SauDocumentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii  documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, cu exceptia situatiei in care sprijinul a fost majorat datorita investitiilor legate de agricultura ecologica
Aviz de gospodarirea apelor (pentru investitii noi)/Autorizaţie de gospodărire a apelor/ Notificare de punere în funcţiune emise de ANAR pentru achiziţii de sisteme de irigaţii/ Contract incheiat cu ANIF/ Contract incheiat cu OUAI- dupa caz,   (la ultima tranşă de plată)SauDocumentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii  documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, cu exceptia cazurilor in care se mentioneaza in SDL.
Autorizaţia pentru producerea  semintelor si materialului saditor, Autorizatia de producere si prelucrare a semintelor si materialului saditor/ Autorizatia de producere, prelucrarea şi comercializarea seminţelor certificate eliberata de ITCSMS sau Factura fiscala de achizitie a semintelor si documentul oficial de certificare a lotului de samanta/ buletinul de analiza oficiala cu mentiunea ”samanta admisa pentru insamantare” sau buletinul de analiza oficiala cu mentiunea ”necesar propriu”/ documentul de calitate si conformitate al furnizorului/ orice alt document echivalent documentelor mentionate ( ex. eticheta oficiala) (la ultima transa de plata, dupa caz si in functie de situatia beneficiarului).
Sau
Documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii  documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, cu exceptia cazurilor in care se mentioneaza in SDL
Document emis de DSP conform Ordinului 1030/ 20.08.2009 (la ultima transa de plată)
Autorizatie sanitara veterinara emisa de DSVSA pentru investitii care vizeaza    procesarea produselor agro - alimentare  ( la ultima tranşă de plată)
In cazul investitiilor de modernizare a exploatatiei agricole sau pentru investitii noi, se vor prezenta (dupa caz), la ultima transa de plata, Contracte incheiate cu membrii OIPA in vederea procesarii/ comercializarii productiei proprii sau Contracte incheiate cu persoane juridice prin care se realizeaza comercializarea produselor proprii/ Contracte cu un membru/membrii al/ai Cooperativei/ Grupului de producatori sau direct cu Cooperativa/ Grupul de producatori din care face parte in vederea procesarii/ comercializarii productiei proprii.SauDocumentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii  documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, cu exceptia cazurilor in care s-a obtinut punctaj sau se mentioneaza in SDLÎn cazul contractelor comerciale încheiate în vederea procesării/condiționării și comercializării producției agricole acestea trebuie să prevadă pentru îndeplinirea criteriului de selecție, tipul și obiectul contractului, cantitatea de materie primă procesată/condiționată și comercializată, locul desfăşurării activităţilor, precum și condiții comerciale negociate de părți. În cazul contractelor comerciale încheiate în vederea procesării producției agricole acestea trebuie să prevadă pentru îndeplinirea criteriului de selecție, tipul și obiectul contractului (prestare serviciu sau achiziție materie primă) cantitatea de materie primă procesată, locul desfăşurării activităţii, precum și condiții comerciale negociate de părți.
Documentul care atesta formarea profesională se va prezenta la ultima tranşă dacă acestea nu a fost depus   la momentul încheierii contractului  de Finanţare.
Documente specifice sM 4.2, Schemei de ajutor de stat GBER (sM4.2), 19.2 
Certificatul de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime si produse finite)-  / a) Fisa de inregistrare ca procesator si producator in agricultura ecologica; b) Contractul procesatorului cu un organism certificat de inspectie si certificare –  (dupa caz)- la ultima transa de plataSauDocumentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii  documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, cu exceptia cazurilor in care s-a obtinut punctaj la criteriul de selectie relevant
DOCUMENT care să demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant pentru produsul alimentar care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute sau în curs de recunoaștere la nivel european si documentele care dovedesc ca produsele agricole si alimentare au obtinut recunoasterea sau sunt in curs de recunoastere la nivel european (la ultima transa de plata)SauDocumentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii  documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, cu exceptia cazurilor in care s-a obtinut punctaj la criteriul de selectie relevant
Atestat de produs traditional emis de MADR, in conformitate cu Ordinul 724/ 2013 privind atestarea produselor traditionale –(la ultima transa de plata)SauDocumentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii  documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, cu exceptia cazurilor in care s-a obtinut punctaj la criteriul de selectie relevant 
Atestat produs alimentar obtinut conform unei retete consacrate romanesti emis de MADR, in conformitate cu Ordinul 394/ 2014 privind atestarea produselor alimentare obtinute conform retetelor consacrate romanesti - (la ultima transa de plata)SauDocumentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii  documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, cu exceptia cazurilor in care s-a obtinut punctaj la criteriul de selectie relevant
CONTRACTE încheiate direct cu comercianții cu amănuntul, deținătorii de unități turistice, restaurante etc./ Contract cu exploatațiile zootehnice în cazul proiectelor care vizează FNC/ Contracte cu producătorii de materia primă agricolă, etc., pentru operatiuni care vizeaza crearea lantului alimentar integrat- colectare, procesare, depozitare si comercializare (la ultima transa de plata)SauDocumentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii  documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, cu exceptia cazurilor in care s-a obtinut punctaj la criteriul de selectie relevant
Contracte cu membrii OIPA in vederea colectarii/ comercializarii – pentru operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar integrat prin intermediul OIPA recunoscute (colectare, procesare, depozitare si comercializare)- la ultima transa de plataSauDocumentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii  documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, cu exceptia cazurilor in care s-a obtinut punctaj la criteriul de selectie relevant
Contracte cu producătorii de materie primă agricolă pentru operatiuni care vizează crearea lanțului alimentar ce integrează sistemul de colectare, procesare și depozitare/ operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar ce integrează sistemul de colectare, depozitare și  condiționare- (la ultima transa de plata)SauDocumentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii  documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, cu exceptia cazurilor in care s-a obtinut punctaj la criteriul de selectie relevant
Documente specifice sM 4.2a, Schemei de ajutor de stat GBER (sM4.2 a) 19.2(4.2)
Pentru modernizări  –
Certificatul de conformitate a produselor agroalimentare ecologice emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform prevederilor OUG 34 / 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
Pentru investiţii noi
- a) Fişa de înregistrare ca procesator şi producator în agricultura ecologica;
- b) Contractul procesatorului cu un organism certificat de inspecţie şi certificare
Sau
Documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii  documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, cu exceptia cazurilor in care s-a obtinut punctaj la criteriul de selectie relevant
DOCUMENT care să demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant (Certificatul de conformitate a produsului) pentru produsele care participa la sisteme din domeniul calităţii recunoscute la nivel european, emis de un organism de inspecţie şi certificare acreditat -  (la ultima tranşă de plată)SauDocumentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii  documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, cu exceptia cazurilor in care s-a obtinut punctaj la criteriul de selectie relevant
Atestat de produs tradiţional emis de MADR, în conformitate cu Ordinul 724/ 2013 privind atestarea produselor tradiţionale –  (la ultima tranşă de plată)
Sau
Documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii  documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, cu exceptia cazurilor in care s-a obtinut punctaj la criteriul de selectie relevant
Atestat produs alimentar obţinut conform unei reţete consacrate romaneşti emis de MADR, în conformitate cu Ordinul 394 / 2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate romaneşti - pentru investiţii noi (la ultima tranşă de plată)
Sau
Documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii  documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, cu exceptia cazurilor in care s-a obtinut punctaj la criteriul de selectie relevant
CONTRACTE încheiate direct cu comercianții cu amănuntul, deținătorii de unități turistice, restaurante etc./
Contracte cu producătorii de materia primă agricolă, etc., pentru operatiuni care vizeaza crearea lantului alimentar integrat- colectare, procesare, depozitare si comercializare (la ultima transa de plata) Sau
Documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii  documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, cu exceptia cazurilor in care s-a obtinut punctaj la criteriul de selectie relevant
Contracte cu membrii OIPA in vederea colectarii/ comercializarii – pentru operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar integrat prin intermediul OIPA recunoscute (colectare, procesare, depozitare si comercializare)- la ultima transa de plata
Sau
Documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii  documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, cu exceptia cazurilor in care s-a obtinut punctaj la criteriul de selectie relevant
Contracte cu producătorii de materie primă agricolă pentru operatiuni care vizează crearea lanțului alimentar ce integrează sistemul de colectare, procesare și depozitare/ operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar ce integrează sistemul de colectare, depozitare și  condiționare- (la ultima transa de plata) Sau
Documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii  documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, cu exceptia cazurilor in care s-a obtinut punctaj la criteriul de selectie relevant
Documente specifice sM 4.1, 4.1a, 19.2-4.1
Poliţa de asigurare pentru plantaţia de struguri de masă/plantaţiile pomicole (după caz) (la ultima tranșă de plată)
SauDocumentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii  documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1
Certificatul   fitosanitar  pentru  materialul  saditor viticol/  pentru materialul de înmulțire  și / plantare  fructifer/ stoloni de căpşuni (după caz)  (la ultima tranșă de plată)                                                                                                           Sau
Documentele   privind   iniţierea  demersurilor  necesare  obținerii   documentului  respectiv  și  Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1
Certificatul oficial de calitate pentru materialul săditor viticol/pentru materialul de înmulțire și/ plantare fructifer/stoloni de  căpşuni (după caz) /  Paşaportul fitosanitar  pentru materialul  săditor  viticol/  pentru materialul de înmulțire și/plantare fructifer (după caz) (la ultima tranșă de plată)                                                                       Sau
Documentele  privind  iniţierea  demersurilor  necesare  obținerii   documentului  respectiv  și   Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1
Certificatul de confirmare că exploataţia/operatorul se află în perioada de conversie (la ultima tranşă de plată) Sau
Documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii  documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 cu excepția situației în care sprijinul a fost majorat datorită investițiilor legate de agricultura ecologică
Certificatul   de  atestare  ecologică  a  suprafeţelor/animalelor/exploataţiei,  sau  după  caz,  Certificatul   de conformitate  a  exploataţiei/operatorului  și  contractul  încheiat  cu  organismul  de  inspecție  si  certificare/ Certificat  de  conformitate  a  produselor  agroalimentare  ecologice  /  Fișa de înregistrare  ca procesator în agricultura  ecologică,  eliberată  de  DAJ,  însoțită  de  contractul  încheiat  cu  un  organism  de inspecție și certificare -(la ultima cerere de plată).                                                                                                                   Sau
Documentele   privind  iniţierea  demersurilor  necesare  obținerii  documentului  respectiv  și  Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 cu excepția situației în care sprijinul a fost majorat datorită investițiilor legate de agricultura ecologică
Aviz de gospodărirea apelor (pentru investiții noi) / Autorizaţie de gospodărire a apelor/Notificare de punere în funcţiune ( în cazul funcționării sistemului de irigații)  emise de ANAR sau alt document emis de ANAR pentru achiziţii  de  sisteme  de  irigaţii/Contract  încheiat  cu  ANIF/Contract  încheiat  cu OUAI - după caz, (la ultima tranşă de plată)                                                                                                                                                                           Sau
Documentele   privind  iniţierea  demersurilor  necesare  obținerii  documentului  respectiv  și  Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 cu excepția cazurilor în care se menționează în SDL
Document emis de DSP conform Ordinului 1030/ 20.08.2009 (după caz) (la ultima tranșă de plată)
Nota de constatare emisă de GNM (pentru capacităţi mai mici de 100 capete)/ Autorizaţie de mediu/ alt document de la ANPM (pentru capacităţi mai mari de 100 capete), care confirmă dreptul de funcţionare în condiţiile legii – pentru proiectele care prevăd investiţii în sectorul zootehnic în vederea respectării condiţiilor de bune practici agricole privind  depozitarea/ gestionarea gunoiului de grajd (la ultima tranşă de plată).
Autorizaţie sanitara veterinară emisă de DSVSA pentru investiţii care vizează procesarea produselor agro- alimentare (la ultima tranşă de plată)
În cazul înfiinţării/înlocuirii plantaţiilor de struguri de masă, cheltuielile solicitate la plată trebuie să se încadreze în valorile prevăzute în ANEXA Fişei sM 4.1 (costuri standard şi contribuţie în natură)
În cazul înfiinţării de plantaţii pomicole, cheltuielile solicitate la plată trebuie să se încadreaze în valorile costuri standard şi contribuţie în natură prevăzute în ANEXA fişei sM 4.1a şi sunt conform valorilor contractului de finanţare – anexa III - bugetul indicativ
Avizul  de  includere  în   SNACP (Sistemul  Naţional  Antigrindină  şi  de  Creştere  a  Precipitaţiilor), în cazul achiziţionării de generatoare terestre antigrindină - să fie emis pe  numele beneficiarului și să fie în perioada de valabilitate la ultima tranşă de plată                                                                                                                 Sau
Documentele   privind  iniţierea  demersurilor  necesare  obținerii  documentului  respectiv  și  Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 cu excepția cazurilor în care se menționează în SDL
Documente specifice sM 16.4, 16.4a, 19.2-16.4
Certificatul de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime şi produse finite) / a)Fişa de înregistrare ca procesator  şi producător în  agricultura ecologică; b)Contractul procesatorului cu un organism certificat de inspecţie şi certificare (după caz) - la ultima tranșă de plată                                                             Sau
Documentele   privind   iniţierea  demersurilor  necesare  obținerii  documentului  respectiv  și  Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 cu excepția cazurilor în care s-a obținut punctaj la criteriul de selecție relevant
DOCUMENT care să demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant pentru produsul alimentar care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute sau în curs de recunoaștere la nivel european şi documentele care dovedesc că produsele agricole şi alimentare au obţinut recunoaşterea sau sunt în curs de recunoaştere la nivel european (la ultima tranşă de plată)                           SauDocumentele   privind   iniţierea  demersurilor  necesare  obținerii  documentului  respectiv  și  Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 cu excepția cazurilor în care s-a obținut punctaj la criteriul de selecție relevant
Atestat de produs tradiţional emis de MADR, în conformitate cu Ordinul 724/2013 privind atestarea produselor tradiţionale – (la ultima tranşă de plată)                                                                                                           Sau
Documentele   privind   iniţierea   demersurilor   necesare  obținerii  documentului  respectiv  și  Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea  unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 cu excepția cazurilor în care s-a obținut punctaj la criteriul de selecție relevant
Atestat produs alimentar obţinut conform unei reţete consacrate româneşti emis de MADR, în conformitate cu Ordinul  394/2014  privind  atestarea  produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti -  (la ultima tranşă de plată)                                                                                                                                     Sau
Documentele   privind   iniţierea  demersurilor   necesare  obținerii  documentului  respectiv  și  Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 cu excepția cazurilor în care s-a obținut punctaj la criteriul de selecție relevant
Document  din  care  să  reiasă  înregistrarea  dreptului  de  utilizare  a  menţiunii  „produs  montan”,  emis de autoritatea competentă (la ultima tranşă de plată)                                                                                               SauDocumentele   privind   iniţierea  demersurilor  necesare  obținerii  documentului  respectiv  și  Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 cu excepția cazurilor în care s-a obținut punctaj la criteriul de selecție relevant
Documente emise de ANPM: Nota de constatare/Autorizaţie de Mediu/Autorizaţie Integrată de Mediu (dacă este cazul) -la ultima tranşă de plată
Documente specifice sM 19.2
Fișa de verificare a conformității DCP emisa de GAL 
Beneficiar (nume şi prenume)
Semnătura și ștampila1
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1 Aplicarea ștampilei pe formular 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
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