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INSTRUCŢIUNI DE PLATĂ PENTRU BENEFICIARII
MĂSURII M4, M5, M6, M7
Be efi iarii su ăsurii 19.2 au obligația de a depu e toate ererile de plată i ițial la GAL
pentru efectuarea o for ității, iar ulterior, la dosarul cererii de plată se va atața și fișa de
verifi are a o for ității e isă de GAL.
A. INFORMAŢII CU CARACTER GENERAL
Dosarul Cererii de Plată se depu e de e efi iar la Aso iația Grupul de A țiu e Lo ală Progressio
înainte cu minim 3 zile lu rătoare de depu erea la Ce trul Regio al pe tru Fi a țarea
I vestițiilor Rurale (CRFIR), în trei (3) exemplare pe suport de hârtie o opie ră â e la GAL , la
are atașează pe suport ag eti do u entele întocmite de beneficiar.
După verifi area o for ității Dosarului Cererii de Plată de ătre experții GAL, e efi iarul va fi
notificat cu privire la o for itatea/ e o for itatea dosarului ererii de plată. Î ur a
otifi ării e efi iarul tre uie să prezi tă la iroul ad i istrativ GAL pe tru se are și preluarea
Fișei de verificare a co for ității/ eco for ității DCP, respectiv pentru preluarea dosarelor
Dosarul origi al + o Copie pe are vor fi depuse la CRFIR/OJFIR de ătre e efi iar.
Perioada de verifi are a o for ității pe nivelul GAL este 3 zile lu rătoare.
Dosarul Cererii de Plată se
I vestițiilor Rurale CRFIR / , î
ag eti do u e tele î to
ur ătoarele do u e te justifi

depu e de e efi iar la Ce trul Regio al pe tru Fi a țarea
două exe plare pe suport de hârtie, la are atașează pe suport
ite de e efi iar. Dosarul Cererii de Plată tre uie să upri dă
ative:

1. Cererea de plată;
2. De larația de heltuieli, are va avea atașate:
- Copiile facturilor;
- Copiile Adeveri țelor ISC u de este azul ;
- Copiile altor tipuri de Adeveri țe î
azul eli erării a estora de ătre o siliile
lo ale/județe e sau alte i stituții pe tru avize, a orduri, autorizații et ;
- Copiile do u e telor de plată sau do u e te doveditoare u valoare e hivale tă
pe tru plățile are u au fost efe tuate pri Trezorerie;
- Copiile extraselor de cont;
- Copia extrasului de cont pentru justificarea modului de utilizare a avansului acordat, în
cazul în care a fost acordat avans;
- Copia extrasului de o t pe tru justifi area odului de utilizare a ofi a țării private, la
ererea pe tru pri a tra șă de plată, după az;
3. Raportul de exe uție și a exa - Centralizatorul proceselor verbale;
4. Declarația pe proprie răspu dere a e efi iarului;
5. Gara ția de u a exe uție pe tru lu rări/servi ii u de este azul ;
6. Co tra tul de asigurare a lu rărilor/ u urilor pe perioada exe uției a estora pe tru
e efi iarii are au a hiziții realizate o for legii a hizițiilor pu li e ;
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7. Autorizația de o struire la ererea pe tru pri a tra șă de plată î are se soli ită spre
autorizare și heltuieli u lu rări, î azul proie telor u o stru ții-montaj);
8. Ordi ul de î epere a lu rărilor la ererea pe tru pri a tra șă de plată î are se soli ită
spre autorizare și heltuieli u lu rări, î azul proie telor u o stru ții-montaj);
9. Pro esele ver ale de re epție la ter i area lu rărilor la ulti a erere de plată - unde
este cazul);
10. Procesele verbale de predare – pri ire, de re epție și de pu ere î fu țiu e a u urilor
a hizițio ate u de este azul ;
11. Procese verbale de predare – pri ire a servi iilor a hizițio ate u de este azul ;
12. Situațiile de plată pe tru lu rările exe utate și e tralizatoarele situațiilor de plată u de
este cazul);
13. Certifi atele de alitate o for itate pe tru u urile a hizițio ate;
14. Copiile De larațiilor va ale pe tru i porturile dire te ;
15. Devizele financiare pentru servicii (unde este cazul);
16. Copiile documentelor contabile: situația o tului
, Registrul jur al de î asări și plăți,
Bala ța de verifi are, Fișa ijlo ului fix, după az, se ate și șta pilate de e efi iar u
ex epția Dosarului Cererii de plată tra șă u i ă/ fi ală ;
17. Do u e tele e ise de autoritățile de ediu, sa itar, sa itar veteri ar și Ad i istrația
Națio ală Apele Române , după az;
18. Hotărârea Co siliului Lo al privi d i ve tarul do e iului pu li al Co siliului Lo al are să
upri dă și i vestiția realizată pri FEADR i sotita de dovada di partea institutiei
prefectului ca hotararea a fost supusa controlului de legalitate al prefectului (la ultima
erere de plată ;
19. Dovada î registrării de ătre Co siliul Judetea a Hotarârii Co siliului Lo al privi d
inventarul domeniului public al Consiliului Local are să upri dă și i vestiția realizată pri
FEADR la ulti a erere de plată ;
20. Certificatul de acreditare al furnizorului de servicii sociale (la ultima cerere de plata,
pe tru proie tele de i vestiții î i frastru tura afere tă servi iilor so iale ;
21. Alte do u e te justifi ative se vor spe ifi a după az .
Cu ex epția Dosarului Cererii de plată tra șă u i ă/ fi ală, e efi iarul tre uie să prezi te la
depu ere și origi alele do u e telor e țio ate la pu tele și .
Î situații justifi ate, la depu erea ulti ei ereri de plată e efi iarul poate atașa î lo ul
do u e telor e țio ate la pu tele
și , do u e te doveditoare a i iţierii de ersurilor
e esare o ți erii lor și a A gaja e tul e efi iarului u privire la prezentarea unor avize/
autorizații/ ertifi ate AP . . , u o diţia preze tării lor la CRFIR î
axi
lu i de la pri irea
Notifi ării e efi iarului u privire la o fir area plății.
Dovada i ițierii de ersurilor poate fi fă ută, de exe plu, pri : prezentarea adresei de înaintare a
do u e tației spe ifi e u u ărul și data de î registrare al autorității sau preze tarea u ei
adrese e ise de autoritatea î do e iu are să o fir e ă de ersurile pe tru o ți erea
avizului/ autorizației au fost i ițiate.


Modelele de for ulare are tre uie o pletate de e efi iar De larația de eșalo are a
plăților, Cererea de plată, De larația de heltuieli, Raportul de exe uție, De larația pe
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propria răspu dere a e efi iarului su t dispo i ile la CRFIR sau pe site-ul AFIR
(www.afir.info);
Dosarele Cererilor de plată se depu î o for itate u De larația de eșalo are a
depu erii Dosarelor Cererilor de Plată AP . , i lusiv Dosarele Cererilor de plată pe tru
cheltuielile cu TVA. Cheltuielile cu TVA se pot solicita la plată odată u sau ulterior
soli itării spre autorizare a heltuielilor purtătoare de TVA ărora li se apli ă taxa
respe tivă;
De larația de eșalo are I ițială se va depu e o for prevederilor e țio ate î
Ghidul Solicitantului;
Orice modificare (prelu gire ter e sau odifi are valoare a De laraţiei de eşalo are a
depu erii Dosarelor Cererilor de Plată se va fa e u ai î o diţii ex epţio ale, î aza
u ui Me oriu justifi ativ. Î a est az, e efi iarul va depu e o De larație de eșalo are a
depu erii Dosarelor Cererilor de Plată AP . Re tifi ată ;
O ligația î s risă î art.
di A exa I la Co tra tul de fi a țare u privire la ter e ul
de depu ere a ererii pe tru pri a tra șă de plată se o sideră respe tată doar da ă
Dosarul Cererii de plată este o for ;
Î azul proie telor are i lud i vestiții afere te ai ultor a țiu i/ o po e te,
Dosarul ererii de plată tre uie să upri dă âte o De larație de heltuieli disti tă pe tru
fie are a țiu e/ o po e tă. Celelalte do u e te di Dosarul ererii de plată (facturi,
pro ese ver ale, situații de lu rări et tre uie să fie ela orate î
od disti t pe tru
fie are a țiu e/ o po e tă, pre izâ du-se pe do u e tul respe tiv tipul de a țiu e/
o po e tă la are se referă.
Be efi iarul se va asigura ă u vor fi i luse î Dosarul ererii de plată heltuieli realizate
î
aza u or o tra te de a hiziție pe tru are u a pri it avizul favora il al CRFIR
o for A exei IV la Co tra tul de fi a țare - I stru ţiu i privi d a hiziţiile pu li e
pentru beneficiarii PNDR.

Î azul î are e efi iarul optează pe tru plata ava sului, o for
a tului adițio al, a esta va depu e:
- for ularul Cererii de plată AP . – Avans;
- Gara ția fi a iară î origi al;
- De larația pe proprie răspu dere a e eficiarului,
- Alte do u e te, după az.

o tra tului de fi a țare/

Ava sul poate fi utilizat doar pe tru plata heltuielilor eligi ile și eeligi ile prevăzute î ugetul
apro at a exă la Co tra tul de fi a țare u odifi ările și o pletările ulterioare. Î a est se s,
la fiecare tra șă de plată – u ex epția e efi iarilor are au alitatea de ordo atori de redite ai
bugetelor locale – e efi iarul va atașa Dosarului ererii de plată extrasul de o t upri zâ d
toate operațiu ile efe tuate de la o e tul a ordării ava sului pe tru a demonstra utilizarea
acestuia exclusiv pentru plata cheltuielilor cuprinse în bugetul indicativ. Extrasul de cont trebuie
să fie e is u el ult
zile î ai te de depu erea Dosarului ererii de plată și să î depli eas ă
eri țele e țio ate î preze ta I stru țiu e.
Ava sul se re uperează la ulti a tra șă de plată. Pe tru proie tele are au e efi iat de ava s,
valoarea fi a țării era ursa ile soli itată de e efi iar pe tru de o tare la ulti a tra șă de
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plată tre uie să a opere el puți valoarea ava sului a ordat. Î azul î are, la ulti a tra șă de
plată, u a fost justifi at/ justifi at i tegral ava sul a ordat, o travaloarea ava sului ejustifi at
se va re upera o for legislației î vigoare.
Pentru decontarea TVA-ului conform prevederilor art 20 din OUG 49/ 2015, beneficiarii care au
alitatea de ordo atori de redite ai ugetelor lo ale pot depu e ererea de plată fără a avea
atașate do u e tele de plată și extrasele de o t are să justifi e plata TVA-ului pentru facturile
are fa o ie tul tra șei. După fi alizarea verifi ării ererii de plată și plata o travalorii TVA-ului
afere t heltuielilor eligi ile, e efi iarii au o ligația de a preze ta la sediul CRFIR î ter e de
maxim 5 zile lucrătoare de la data pri irii Notifi arii e efi iarului u privire la o fir area plății,
Dosarul ererii de plată pe tru justifi area plății TVA-ului aferent cheltuielilor declarate eligibile
și eeligi ile pe tru î treaga valoare a TVA-ului
Dosarul cererii de plată este al ătuit di ur ătoarele do u e te:
1. Opis;
2. De larația de heltuieli;
3. Copiile extraselor de cont.
Nepreze tarea î ter e / preze tarea i o pletă a do u e telor e țio ate a terior va
conduce la restituirea sumelor primite de ătre e efi iar.
Pe tru ra ursarea o tri uției pu li e afere te heltuielilor eligi ile, o for prevederilor ali
al art
di OUG /
, e efi iarii privați pot depu e ererea de plată fără a avea
atașate do u e tele de plată și extrasele de o t are să justifi e plata o tri uției pu li e
pe tru fa turile soli itate la plată. După fi alizarea verifi ării ererii de plată și plata o tri utiei
pu li e afere te heltuielilor eligi ile, e efi iarii au o ligația de a preze ta la sediul CRFIR în
ter e de axi
zile lu rătoare de la data î asării su elor virate de ătre AFIR, Dosarul
ererii de plată pe tru justifi area plății heltuielilor de larate eligi ile și eeligi ile pe tru
î treaga valoare a fa turilor soli itate , pre u și do u e tele origi ale. Dosarul ererii de plată
este al atuit di ur ătoarele do u e te:
1. Opis;
2. De larația de heltuieli;
3. Copiile do u e telor de plată;
4. Copiile extraselor de cont;
5. Situatia o tului
, Registrul jur al de î asări și plăți, Bala ța de verifi are, Fișa ijlo ului
fix
Nepreze tarea î ter e / preze tarea i o pleta a do u e telor e țio ate a terior va
o du e la restituirea su elor pri ite de ătre e efi iar.
 Beneficiarul va face mentiunea la sfarsitul dosarului sigilat: ,,A est dosar o ti e …….
pagi i, u erotate de la la ……. şi va se a şi şta pila, iar do u e tele pe are le
o ti e tre uie u erotate. Pe fie are pagi a di dosarul ererii de plată tre uie să
apara mentiunea Program FEADR . În cazul documentelor în opie, e ţiu ea Program
FEADR tre uie să se regăseas ă pe origi alul a ărui opie a fost ataşată dosarului.
Copiile do u e telor are su t atașate Dosarului Cererii de Plată tre uie să fie lizi ile,
avand mentiunea Conform cu originalul . Toate docume tele di Dosarul ererii de plată
care au regim de document tipizat vor fi în conformitate cu prevederile legale.
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 Facturile/ adeveri ţele tre uie să i depli eas a ur ătoarele eri te:
o să ai a for atul prevazut de a tele or ative î vigoare și să fie ompletate în
conformitate cu acestea;
o data i s risa pe fa tura/ adeveri ţă să u fie a terioara datei se arii
o tra tului de fi a țare u Age ţia pe tru Fi a țarea I vestițiilor Rurale, u
ex epția fa turilor e ise pe tru osturile ge erale ale proie tului;
o data i s risa pe fa tura să u fie a terioara datei se arii o tra tului de a hiziții
î aza ăruia a fost e isă;
o pe fa turi să fie e țio ate u arul, data și/ sau o ie tul o tra tului de a hiziții
pe tru servi ii/ u uri/lu rări î aza arora au fost e ise;
o adeveri ta eli erata de ISC să ai ă apli ata sta pila i stitutiei și să fie se ata de
o persoana autorizata;
o Pe adeveri ţe să fie e ţio at ă o ie tivul/ i vestitita/ proie tul pe tru are au
fost emise.
Be efi iarul tre uie să se asigure a valoarea heltuielilor soli itate spre ra ursare valoarea
di fa tura fără taxe re upera ile se i adreaza î apitolele/ su apitolele de heltuieli di
ulti ul uget apro at, o pleta d î De larația de heltuieli atasata la dosarul ererii de plată
i adrarea pe apitole/ su apitole a heltuielilor soli itate la plată. Cheltuielile are depases
valoarea din capitolul/ subcapitolul bugetului sunt considerate cheltuieli neeligibile prin
Progra ul FEADR și tre uie suportate de beneficiar.
Daca se acopera cu o factura cheltuielile aferente mai multor capitole/ subcapitole ale bugetului,
se va spe ifi a, atât valoarea totala a fa turii, ât și valorile soli itate pe tru fie are apitol/
subcapitol. Daca nu a fost specificat pe factura, beneficiarul va atasa o anexa cu detalierea
a estor heltuieli, are tre uie să o ti a datele de ide tifi are ale e efi iarului, să fie se ata
și sta pilata de e ite tul fa turii, pre u și de e efi iar.
În cazul achizitiei de servi ii, da ă au fost e ise ai ulte fa turi, valoarea tuturor fa turilor
tre uie să fie egala u valoarea di devizul/ devizele fi a iar e de servi ii afere t e tra șei de
plată.
Î azul a hizitiei de lu rări, da ă au fost e ise ai ulte fa turi, valoarea tuturor facturilor
tre uie să fie egala u valoarea di e tralizatorul/ e tralizatoarele de lu rări afere t e tra șei
de plată.
Fa turile preze tate la plată î tra șe a terioare tre uie să o ti a sta pilele și se aturile
expertilor CRFIR/ AFIR.
 Utilajele și e hipa e tele fără o taj, ijloa ele de tra sport, alte a hiziții spe ifi e,
pre u și dotarile tre uie să fie a hitate i tegral pe tru a putea fi soli itate la plată î
vederea de o tarii heltuielilor eligi ile, u ex epția situațiilor permise în conformitate cu
prevederile OUG /
art. și , după az .
 Docu e tele de plată tre uie să i depli eas a ur ătoarele eri te:
 do u e tele de plată să fie e ise ulterior se arii o tra tului de
a hiziții;
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să ai a se atura și sta pila a ii e ite te și a e efi iarului
proie tului, ex epta d do u e tele de plată afere te plăților ele tro i e;
să se e tio eze î lar u arul fa turii sau o tra tului pe are le a hita;
o tul și a a e efi iarului plății să orespu dă u datele di contractul
de a hiziții/ esiu e de rea ță sau di adresa fur izorului di o tra tul
de a hiziții sau a esio arului privi d o tul a ar al a estuia;
CEC-urile/ iletele la ordi tre uie să fie e ise de e efi iarul proie tului,
în numele furnizorului sau a esio arului a estuia, fără să fie girate ătre
terti.
Î
azul î
are plățile se efe tueaza pri CEC-uri/ bilete la ordin,
e efi iarul tre uie să prezi te Borderourile de i asare a a estor
do u e te de plată, are tre uie să fie sta pilate și semnate de banca.
În cazul în care plata se efectueaza prin acreditiv extern, trebuie ca la
Dosarul Cererii de Plată e efi iarul să ataseze opii după toate
documentele solicitate de banca pentru transferul sumelor respective
(conform contractului de credit).
Î azul î are se efe tuează plăți ătre esio arii operatorilor e onomici
di o tra tele de a hiziție avizate de AFIR, e efi iarul tre uie să prezi te
o tra tele de esiu e de rea ță, are tre uie să fie datate și se ate și
șta pilate el puți de ede t și esio ar.
Pe tru plățile efe tuate pri Trezorerie u este e esară atașarea
do u e telor de plată. Pe tru a estea se vor atașa o ligatoriu extraselor
de cont.

 Extrasele de cont tre uie să i depli eas a ur ătoarele eri țe:
o să fie datate și șta pilate de a ă trezorerie și e ise pe tru e efi iarului
fi a țării;
o să ateste, valori și a dată, efe tuarea plăților di do u e tul/ do u e tele de
plată orespo de te.
o să se e tio eze î lar u arul fa turii sau o tra tului pe are le a hita;
o u ele, o tul și a a e efi iarului plății să orespu dă u datele di
o tra tul de a hiziții/ esiu e de rea ță sau di adresa fur izorului di
o tra tul de a hiziții sau a esio arului privi d o tul a ar al a estuia.
Ulti ele două eri țe su t o ligatorii pe tru extrasele de o t afere te plăților efe tuate pri
Trezorerie.
Î azul e efi iarilor are și-au luat a gaja e tul preze tării dovezii ofi a ţării private a
i vestiției, pri extras de o t și/ sau o tra t de redit a ordat î vederea i ple e tării
proie tului, pri des hiderea u ui o t spe ial al proie tului î are se virează/ depu e i i u
% di su a repreze tâ d ofi a țarea privată, la ererea pe tru pri a tra șă de plată se va
depu e și Copia extrasului de o t pe tru justifi area odului de utilizare a ofi a țării private
are tre uie să dateze de la o e tul o stituirii su elor î o t – pâ ă la o e tul e iterii .
Extrasul de o t tre uie să fie e is u el ult
zile î ai te de depu erea Dosarului ererii de
plată și să î depli eas ă eri țele e țio ate î preze ta I stru țiu e.
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 Plățile î
adrul u ui o tra t de a hiziții tre uie efe tuate o for
lauzelor
o tra tuale la ter e ele și valorile sta ilite.
 Pentru bunurile importate direct de la furnizor, factura tre uie î soțită de De larația
va ala, iar valoarea î euro di fa tura tre uie să fie a eeași cu valoarea în euro a
a estor u uri di De larația va ala la data i registrarii î va a.
 Datele e țio ate î Raportul de exe uție tre uie să fie reale și să aiba acoperire în
situația existe ta la lo ul de i ple e tare a proie tului.
 Lu rarile exe utate, u urile livrate sau servi iile prestate tre uie să orespu da
a titativ, alitativ și valori ofertelor astigatoare are au stat la aza o tra telor
incheiate i tre e efi iar și fur izori.
 Pe tru toate do u e tele i luse î dosarul ererii de plată, reda tate î alte li i, se va
a exa o tradu ere î li a ro a a realizată fie de u tradu ator autorizat, fie de
beneficiar (caz în care pe traducere acesta va face mentiunea Imi asum raspunderea
privind corectitudinea traducerii , va se a și va sta pila .
 Nerespe tarea lauzelor o tra tuale și a ter e elor de fi alizare a i vestitiilor, asu ate
pri o tra tul de fi a țare, poate o du e la rezilierea a estuia și i pli it la o stituirea
de de ite pe tru su ele plătite pa a la o e tul rezilierii o tra tului.
 Be efi iarul va fi i for at î eea e priveste su a autorizata la plată și heltuielile
respi se, pre u și otivul respi gerii.
B. INFORMATII CU CARACTER PUNCTUAL:
 Cererea de plată tre uie să fie o pletata, datata se ata şi șta pilată u u ele
mentionat în clar) de reprezentantul legal al proiectului, avand toate datele de
identificare ale beneficiarului proiectului.
 De larația de heltuieli tre uie să fie o pletata, datata, se ata și sta pilata de
reprezentantul legal al proiectului.
 Raportul de exe uție tre uie să ai a toate ru ri ile o pletate, să fie datat, se at și
stampilat de reprezentantul legal al proiectului. A est raport tre uie să des rie î ge eral
stadiu fizi de realizare al i vestitiei. Pe tru heltuielile u lu rări soli itate la plată,
e efi iarul va o pleta și a exa la Raportul de exe uție - Centralizatorul proceselor
verbale. Centralizatorul tre uie să upri dă toate pro esele ver ale afere te lu rărilor
exe utate și soli itate la plată, ordo ate logi și ro ologi .
 Gara ția de u a exe uție pe tru lu rări/servi ii tre uie o stituita î o for itate u
Co tra tul de lu rări/servi ii î favoarea e efi iarului fi a țării . Gara ția poate fi
o stituita, fie pri e iterea u ei s risori de gara ție a ara, a u ei polite de asigurare,
a u ui e et ., fie pri o stituirea a esteia pri reti eri su esive di tra șele de plată.
 Contractul de asigurare a lu rărilor/ u urilor pe perioada exe uției a estora pe tru
e efi iarii are au a hiziții realizate o for Legii /
se afla î perioada de
valabilitate.
 Autorizația de o struire și Autorizația de o struire pe tru lu rările u ara ter
provizoriu trebuie emise în conformitate cu legislatia în vigoare (Legea nr. 50/1991, cu
odifi arile și o pletarile ulterioare și să fie vala ile pe toata durata exe uției
lu rărilor.
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Autorizația de o struire pe tru lu rările u ara ter provizoriu este necesara în vederea
orga izarii exe uției lu rărilor de aza orga izare de sa tier .
 Ordi ul de î epere a lu rărilor este documentul care atesta momentul inceperii
exe utarii lu rărilor. Data e iterii a estui do u e t tre uie să fie a terioara ori aror
date de i registrare a uleti elor de a aliza, a i to irii pro eselor ver ale de lu rări
as u se și a pro eselor ver ale pe faze deter i ate.
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 Progra ul de ur arire și o trol al alitatii lu rărilor trebuie vizat de Inspectia de Stat în
Co stru tii, se at de repreze ta tul legal al proie tului, de proie ta t și exe uta t la
momentul vizitei în teren).
 Pro esul ver al de predare al a plasa e tului și pla ul de a plasare al i vestitiei
continand pozitiile bornelor topografice tre uie să fie datat, se at u u ele
e tio at î lar și sta pilat o for Progra ului de ur arire și o trol al alitatii
lu rărilor. Data ela orarii a estui do u e t tre uie să fie ulterioara Ordi ului de începere
a lu rărilor la o e tul vizitei î tere .
 Pro esele ver ale de re epție alitativa, pe tru lu rări as u se și faze deter i a te
tre uie să fie ela orate, datate și se ate o for progra ului de ur arire și o trol al
alitatii lu rărilor di proiectul tehnic (la momentul vizitei în teren).
 Pro esele ver ale de re epție la ter i area lu rărilor prezentate la ultima cerere de
plată tre uie o pletate, datate, se ate și sta pilate.
 Procesele verbale de predare-pri ire, de re epție și/ sau de pu ere î fu țiu e a
u urilor a hizițio ate tre uie o pletate, datate, se ate și sta pilate de fur izorul
de u uri și e efi iar. Î azul u urilor are e esită pu ere î fu ţiu e, e efi iarul
va preze ta doar pro esele ver ale de pu ere î fu ţiune.
 Procesele verbale de predare – pri ire a servi iilor a hizițio ate: proiect tehnic, caiet de
sar i i, detalii de exe uție et . tre uie o pletate, datate, se ate și sta pilate.
 Situatii de plată pe tru lu rări și e tralizatoarele situațiilor de plată trebuie semnate cu
u ele e tio at î lar, sta pilate și datate de repreze ta tul legal, de dirigi tele de
santier (pentru care s-a preze tat ertifi atul de atestare și de exe uta tul lu rarii.
 Certificatele de calitate/conformitate pentru bunurile a hizițio ate tre uie să fie datate,
se ate și sta pilate de autoritatea e ite ta.
 Declaratiile vamale pe tru i porturile dire te de u uri a hizițio ate su t atașate la
fa turi a olo u de este azul . A este do u e te tre uie se ate și sta pilate de
autoritatea emitenta. (Importul reprezinta intrarea de bunuri din afara spatiului
comunitar).
Realizarea tuturor lu rărilor tre uie să se fa a î o for itate u Grafi ul de exe uție al
lu rărilor. Da a apar odifi ari, tre uie să se ataseze la Dosarul Cererii de Plată, a tul adițio al
de prelu gire sau odifi area Grafi ului de exe uție.
Be efi iarul tre uie să prezi te pe suport ag eti , odată u Dosarul Cererii de Plată u
ex epția tra șei fi ale fotografii releva te ale i vestitiei:
 Pe tru lu rările soli itate: să evide tieze stadiul de exe uție al lu rărilor i lusiv u
orga izarea de șa tier , pre u și să asigure ide tifi area a estora raportat la ele e te
fixe pe tere ex: stâlpi pe tru reţele de tra sporturi pu li e, li ite de proprietate, borne
he to etri e şi kilo etri e et . Fotografiile pe tru lu rări se vor preze ta şi î for at
letri , se ate și șta pilate de dirigi tele de șa tier;
 Pe tru u urile soli itate: să evide ţieze, după az, para etrii teh i i, kilo etrajul,
numarul orelor de fu tio are, datele i s rise pe pla utele atri ole, preze ţa plă uţelor
şi a auto ola telor i for ative et .
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Be efi iarul tre uie să se asigure ă lu rările u ara ter provizoriu orga izarea de șa tier –
subcapitolul bugetar 5.1.1) nu vor fi desfii ţate î ai te de efe tuarea a el puţi o verifi are î
tere a u ui Dosar erere de plată de ătre experţii verifi atori di adrul AFIR. Î az o trar,
heltuielile u a est tip de lu rări su t o siderate heltuieli eeligi ile şi tre uie suportate de
e efi iar şi, da ă este azul, se va apli a pro edura de o statare a eregulii.
Î situația î are pe par ursul exe uției lu rărilor se i pu
odifi ari ale solutiei di Proie tul
Teh i se vor i to i și preze ta ur ătoarele do u e te:
- dispozitia de sa tier pe tru exe utia lu rărilor i to ita de proie ta tul lu rărilor și
verifi ată de verifi atorul de proie t, pre u și u a ordul s ris al e efi iarului;
- liste de a titati pe tru lu rările la are se re u ta î to ite de proie ta t;
- listele de a titati pe tru lu rări supli e tare î to ite de proie ta t;
- nota de renuntare;
ota de o a da supli e tara are tre uie să fie se ata și sta pilata de
reprezentantul legal al proiectului, de dirigintele de santier, de proiectant;
- situațiile de plată afere te otelor de o a da supli e tara tre uie să fie se ate de
ătre o stru tor, dirigi tele de sa tier și e efi iar.
Cheltuielile de natura diverse și eprevazute sunt considerate cheltuieli neeligibile conform
Bugetului i di ativ și tre uie suportate de e efi iar.
 Buletinele de analiza incorporate, certificatele de calitate/ conformitate a materialelor
folosite la lu rări/ uleti ele de i er ari și agre e tele teh i e su t se ate, datate și
stampilate de autoritatea emitenta (la momentul vizitei în teren).
 Devizele financiare pe tru servi ii tre uie să fie datate, se ate și sta pilate de
fur izorul de servi ii și de repreze ta tul legal al proie tului. A estea tre uie să fie î
conformitate cu ofertele financiare castigatoare prezentate de furnizorul de servicii.
Cheltuielile de o sulta ta și pe tru a age e tul proie tului se de o teaza proportio al u
valoarea fie arei tra șe de plată afere ta proie tului, u ex epţia tra şei fi ale u de se pot
de o ta pâ ă la
% di valoarea ră asă.
Cheltuielile u dirige ția de șa tier și u asiste ța teh i ă se de o tează proporțio al u valoarea
lu rărilor exe utate o for proie telor teh i e și detaliilor de exe uție.
Pri ex eptie, heltuielile de o sulta ta pe tru i to irea dosarului ererii de fi a țare se pot
de o ta i tegral î adrul pri ei tra șe de plată.
 Do u e te e ise de autoritățile de ediu, sa itar, sa itar veteri ara și Ad i istrația
Națio ală Apele Române se vor preze ta, după az, de ătre e efi iar la ulti a erere
de plată, după fi alizarea i vestitiei realizată pri Progra FEADR.
Do u e tele di are să rezulte a proie tul este î o for itate cu prevederile legislatiei în
vigoare î do e iu tre uie să fie e ise î o for itate u prevederile legislatiei î vigoare și a
Proto oalelor i heiate i tre AFIR și Mi isterul Sa atatii, Autoritatea Natio ala Sa itarVeteri ara și pe tru Sigura ta Ali e telor, Mi isterul Mediului și Padurilor.
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Î azul proie telor de i frastru tură de apă/ apă uzată, e efi iarii progra ului FEADR tre uie
să prezi te la ulti a tra șă de plată după fi alizarea i ple e tării i vestiției și do u e tul/
documentele emis e de Ad i istrația Națio ală Apele Române di are să rezulte a proie tul
este în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare din domeniul respectiv.
 De larația pe proprie răspu dere a e efi iarului tre uie o pletata, datata, se ata și
sta pilata de e efi iar la fie are erere de plată .
 Alte documente justificative spe ifi ate după az î ererea de plată tre uie datate,
se ate și sta pilate de e ite t.
Ceri țele u privire la apli area/ existe ța șta pilei pe do u e tele afere te Dosarului erere
de plată u su t o ligatorii î situaţiile preze tate la art. V di Ordo a ța r. /
privi d
regle e tarea u or ăsuri fis al- ugetare şi odifi area şi ompletarea unor acte normative, cu
odifi ările și o pletările ulterioare.
Be efi iarul are o ligația de a ti e o evide ta o ta ila a aliti a pe tru proie tul fi a tat pri
Programul FEADR.
Be efi iarul tre uie să pu a la dispozitia expertilor verifi atori din cadrul AFIR documente din
contabilitatea acestuia.
Da a î ur a verifi ării Dosarelor ererilor de plată e efi iarul u este de a ord u heltuielile
de larate eligi ile și de o tate, a esta poate depu e la CRFIR-ul de care apartine, în termen de 5
zile lu rătoare de la pri irea Notifi ării e efi iarului u privire la o fir area plății, o adresa
pri are să o teste odul de verifi are a eligi ilitatii heltuielilor.
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