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Formularul AP 1.1 - sM
CERERE DE PLATĂ
I. A fi completat doar de personalul AFIR
OJFIR
Serviciul SAFPD
Cod cerere de plată: 
P
.
Data inregistrarii:
Întocmit: Sef  Serviciu  
Nume şi prenume:
Semnătura
Aprobat: Director OJFIR 
Nume şi prenume:
Semnătura
Ofiţer de proiect 
Nume şi prenume:
Semnătura
Stampila OJFIR
*Dimensiunea economică a exploatațiilor agricole sprijinite prin LEADER va fi cea stabilită de GAL-uri în baza analizei SWOT din SDL, cu respectarea:
- minim de 8.000 SO pentru operațiuni care pot fi asimilate art. 19 alin (1) lit (a) pct (i) ; (sM 6.1)
- intervalul 4.000 – 7.999 SO pentru operațiuni care pot fi asimilate art. 19 alin (1) lit (a) pct (iii).(sM 6.3)
Procentele tranșelor de plată și a intensității sprijinului pentru proiectele selectate de GAL vor fi conforme cu prevederile din fișa măsurii din SDL. Procentul producției comercializate în cazul proiectelor selectate de GAL va fi conform prevederilor din fișa măsurii din SDL.
pentru tranşa a II-a
II. A fi completat doar de beneficiar
Datele de identificare ale beneficiarului/ proiectului:
Codul şi data Contract/Decizie de finanţare:
Codul şi data Deciziei de finanţare:
/
Denumire beneficiar: 
 Adresa sediu central:
Str.
Loc.
Jud.
Tel.
Fax
Datele de contact ale beneficiarului:
Denumirea instituţiei financiar-bancare la care este deschis contul beneficiarului:
Adresa instituţiei financiar-bancare la care este deschis contul beneficiarului:
Codul IBAN al contului beneficiarului: 
Locul de realizare al proiectului: 
Titlul proiectului:  
 Modulul II
 (2 tranşe)
Tranşa 1
Tranşa II
Lei
  În calitate de beneficiar al FEADR solicit autorizarea la plată a sumei de 
Lei,  
  reprezentând  25% din valoarea sprijinului de    
Lei.
reprezentând 25 % din valoarea sprijinului pentru instalare de 
Documente
Doc. exista
Pag. nr.
Identificarea financiară
Declarația de venituri AP 1.2.1
Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei (pe baza numărului de SO) AP 1.2.2 - lista coeficientilor de calcul ai productiei standard pentru vegetal/ zootehnic 
Raportul de execuție AP 1.3
Extrasul din registrul agricol pentru tranșa II trebuie  să  aibă  toate  rubricile completate pentru exploatația care face obiectul  sprijinului  financiar  nerambursabil și a  fost  actualizat cu cel  mult 30 de zile înainte de data depunerii  cererii  de  plata  tranșa  a   doua, iar  culturile /animalele  înregistrate  în  Registrul  agricol   să corespundă cu cele înregistrate în IACS -APIA/ SNIIA - ANSVSA
Documentele emise de autorităţile de mediu, sanitar şi sanitar veterinar, dacă este cazul
Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului - AP 1.4
Documentul care să ateste pregătirea profesională a beneficiarului (Diplomă de absolvire/ Certificat de calificare profesională/ Certificat de absolvire/ Certificat de competenţe profesionale/ Documentul emis în urma absolvirii cursurilor de instruire), daca este cazul, conform angajamentului de la depunerea proiectului (maxim 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului), după caz
Documente care să justifice comercializarea producției agricole proprii obținute în exploatația agricolă în procent de minimum 20% din valoarea primei tranşe de plată (factură fiscală/ raport zilnic/lunar casa de marcat fiscală, document de încasare (chitanță/bon fiscal etc), extras de cont)
Documente specifice sM 19.2 - Fișa de verificare a conformității DCP emisa de GAL
Alte documente justificative
Documente specifice pentru demonstrarea  demarării Planului de afaceri, calităţii de fermier activ şi respectării obiectivelor propuse
Autorizația de plantare (în cazul exploatațiilor care presupun înființarea și/ sau reconversia plantațiilor pomicole  și Autorizația de defrișare (în cazul exploatațiilor care presupun înființarea și/ sau reconversia plantațiilor pomicole)
Autorizația pentru producerea și comercializarea seminţelor şi a materialului săditor (în cazul exploatațiilor care presupun înființarea pepinierelor)
Registrul jurnal de încasări și plăți/ Registrul jurnal de vânzări (de la data semnării contractului de finanțare și până la data depunerii dosarului cererii de plată tranșa II)
Documentul emis de OJZ privind înregistrarea stupilor şi stupinelor constând în numerele plăcuţelor de identificare pentru fiecare stup şi panourile de identificare a stupinelor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare
Extrasul de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripţia veterinară şi/ sau Registrul Unic de Identificare de la APIA, pe baza cărora se va verifica dimensiunea exploataţiei (SO)
Certificatul de origine pentru animalele deţinute de solicitant emis de către Asociațiile/ Organizaţiile crescătorilor de animale, acreditate pentru întocmirea şi menţinerea registrului genealogic din specia prevăzută în proiect, autorizată de ANZ (în cazul speciilor autohtone de animale)
Documentele aferente materialului săditor (de plantare)/ de înmulțire utilizat care atestă încadrarea acestuia în categoria biologică certificat sau într-o categorie superioară , cu excepția nucului şi alunului, care poate fi material de plantare CAC ( conformitas agraria  communitatis )  în cazul exploataţiilor care presupun înfiinţarea şi/sau reconversia plantaţiilor pomicole, precum și a pepinierelor şi este în  concordanţă cu cele menţionate în Planul de afaceri aprobat, cu modificarile si completarile ulterioare; Excepţia se poate aplica începând cu sesiunea 2017 pentru beneficiarii cărora nu li s-a acordat prima tranşă de sprijin
Documentele aferente materialului săditor (de plantare) utilizat care atestă încadrarea acestuia în categoria biologică certificat (în cazul înființării plantațiilor viticole)
Documentul oficial de certificare a lotului de sămânță cu mențiunea "sămânţă admisă pentru însămânţare"/ buletinul de analiză oficial cu mențiunea "sămânţă admisă pentru însămânţare"/ buletinul de analiză oficial cu mențiunea "Necesar propriu" şi "Interzisă comercializarea"/ documentul de calitate şi conformitate al furnizorului/ orice alt document echivalent emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă/ eticheta oficială (în cazul exploatațiilor soiurilor de plante de cultură autohtone)
Documente relevante (Cartea de identitate a beneficiarului de proiect/ Certificatul constatator ONRC) din care să reiasă domiciliu şi sediul social  într-una dintre UAT-urile în care exploataţia este înregistrată, în termen de maxim 9 luni de la data semnării Contractului de Finanțare cu AFIR
Documente relevante din care să reiasă faptul că reprezentantul legal de proiect şi-a stabilit locul de muncă în acelaşi UAT sau zona limitrofă (definiţia zonei limitrofe verificată este cea aplicabilă în anul depunerii CF de către beneficiar) dacă este cazul, în termen de maxim 9 luni de la data semnării Contractului de Finanțare cu AFIR- extras REVISAL pentru beneficiarul de proiect din care să rezulte calitatea de salariat a beneficiarului în perioada de implementare a proiectului, cu excepția funcționarilor publici;- adeverință eliberată de angajator care va cuprinde următoarele elemente: date identificare și adresa angajatorului, date identificare angajat (beneficiar proiect), locul/zona în care angajatul (beneficiarul de proiect) își desfășoară activitatea, după caz
Documente relevante din care să reiasă faptul că reprezentantul legal de proiect şi-a stabilit locul de muncă în acelaşi UAT sau zona limitrofă dacă este cazul, în termen de maxim 9 luni de la data semnării Contractului de Finanțare cu AFIR – adeverința de muncă de la Inspecția Teritorială a Muncii pentru beneficiarul de proiect
Copiile facturilor de achiziții
Pag. nr.
din data
emisă de
CUI
ONRC
Contractul(ele) de achizitie
Tip achiziție
Nr. contract
din data
încheiat cu
CUI
ONRC
Obiect contract
Pag. nr.
Copiile documentelor de plata                                                                                                                                                                                                           Pag. nr.
Documentul nr.
din data
  Copiile extraselor de cont
Pag. nr.
Extrasul nr.
din data
Procesul verbal de recepție finală
Pag. nr.
Furnizor
CUI
ONRC
Obiect contract
Pag. nr.
Tip achiziție
Document nr.
din data
Contract vânzare cumpărare teren şi Extras de carte funciară
Încheierea privind intabularea în cartea funciară
Certificat de atestare fiscală
Alte documente în baza cărora vor fi verificate îndeplinirea obiectivelor conform celor asumate în planul de afaceri (după caz)
Declaraţiile fiscale sau situaţiile financiare anuale  depuse şi înregistrate la ANAF dupa momentul semnării contractului de finanţare:
- Formularul 221 "Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit", aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3622/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, în vigoare la data depunerii cererii de plata pentru transa a doua, depus de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale care desfăşoară o activitate agricolă pentru care venitul se determină pe bază de norma de venit, (caracter obligatoriu, înregistrat şi semnat); 
Sau:
- Formularul 200 "Declaraţie privind veniturile realizate din România", aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3695/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, în vigoare la data depunerii cererii de plata pentru transa a doua, depus de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale care desfăşoară o activitate agricolă pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă (caracter obligatoriu, înregistrat şi semnat);
 Sau:
- Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fiziceSau:
- Situații financiare anuale depuse de societățiile comerciale înființate în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare (caracter obligatoriu, înregistrat și semnat)
Documente pentru amenajări de gestionare a gunoiului de grajd conform normelor de mediu                            - Nota de constatare privind condiţiile de mediu emisă de Garda Națională de Mediu pentru exploatațiile care dețin animale
Autorizaţia de construire (dacă este cazul)
SauDocumentul emis de Primăria Comunei/Instituțiile publice locale abilitate, din care să rezulte fie că amenajarea de gestionare a gunoiului de grajd se realizează în conformitate cu legislația în vigoare, fie că amenajarea de gestionare a gunoiului de grajd nu necesită emiterea autorizației de construire
Contract de colectare a gunoiului de grajd încheiat între beneficiar şi deţinătorul platformei sau                 Adeverință emisă de Primăria Comunei pe teritoriul căreia se regăsește platforma comunală, din care  să rezulte faptul că  aceasta va prelua gunoiul de grajd din exploatația solicitantului. Documentele  de mai sus trebuie să fie  însoţite de dovada preluării  gunoiului  de  grajd  de  către  deţinătorul  platformei/primărie  pe parcursul implementării PA incepând cu data intrarii in vigoare a contractului (ex. proces verbal/facturi/etc.)
Documentul care să certifice dreptul real principal de folosinţă, în funcţie de tipul de construcţie (definitivă sau provizorie) a platformei pentru gunoi de grajd , în cazul în care Legea 50/1991 impune aceste conformități
Nota de constatare privind condiţiile de mediu emisă de Garda Națională de Mediu
Alte documente
Beneficiar (reprezentant legal)
Nume și prenume
Semnătura
Data
Cerere de plata transa 2
Normal
3
2/28/2008 9:03:00 AM
1/27/2009 10:11:00 AM
4
3
192
2231
4
82432
104
50
2587
Versiunea 5
guard
ALBA
ARAD
ARGEŞ
BACĂU
BIHOR
BISTRIŢA-NĂSĂUD
BOTOŞANI
BRAŞOV
BRĂILA
BUCUREŞTI
BUZĂU
CARAŞ-SEVERIN
CĂLĂRAŞI
CLUJ
CONSTANŢA
COVASNA
DÂMBOVIŢA
DOLJ
GALAŢI
GIURGIU
GORJ
HARGHITA
HUNEDOARA
IALOMIŢA
IAŞI
ILFOV
MARAMUREŞ
MEHEDINŢI
MUREŞ
NEAMŢ
OLT
PRAHOVA
SATU MARE
SĂLAJ
SIBIU
SUCEAVA
TELEORMAN
TIMIŞ
TULCEA
VASLUI
VÂLCEA
VRANCEA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
42
10
11
12
13
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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