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DECLARATIA DE ESALONARE A DEPUNERII DOSARELOR CERERILOR DE PLATA 

 
Metodologie de aplicat pentru Formularul AP 0.1 - TVA conform OUG 49/ 2015 

 
A. Metodologie de completare - pentru beneficiar (se va posta și pe site-ul AFIR): 
 
Formularul se completează de către beneficiar cu datele de identificare ale proiectului așa 
cum se regăsesc în Contractul de finanțare cu modificările și completările ulterioare. 
 
1. submăsura, beneficiarul, codul si data contractului de finantare, titlul proiectului, 

valoarea totala a contractului, rata ajutorului financiar nerambursabil, valoarea 
ajutorului financiar nerambursabil trebuie să corespundă cu datele din contractul de 
finantare cu modificările și completările ulterioare; 

2. Beneficiarul va alege unul dintre modulele de tranșe de plată.  
3. Câmpurile Valoarea se completează cu valoarea cheltuielilor, în lei, previzionate a fi 

efectuate pentru tranșa respectivă și solicitate la plată.  
o Suma valorilor aferente transelor de plata (valoarea totala, respectiv valoarea 

ajutorului financiar nerambursabil) trebuie să se încadreze în valoarea totală, respectiv 
valoarea totală a ajutorului financiar nerambursabil, din contractul de finanțare cu 
modificările și completările ulterioare;  

4. Câmpurile luna și anul se completează cu luna și anul previzionate pentru depunerea 
avansului și/ sau a tranșelor de plată.  

o Perioada de depunere a tuturor DCP trebuie trebuie să se incadreaze in durata de 
implementare menționată in Contractul de finantare cu modificările și completările 
ulterioare;  

o Tranșele de plată se vor previziona cel devreme în aceeași lună cu tranșele de plată 
pentru cheltuielile purtătoare de TVA (pentru bază). Similar, cheltuielile cu TVA nu se 
pot solicita la plată înainte de a solicita spre autorizare cheltuiala de bază căreia i se 
aplică taxa. 

 
Notă: Toate valorile vor fi completate/ calculate cu două zecimale. 
 
Formularul trebuie sa fie datat, semnat și ștampilat de beneficiar/ reprezentantul legal al 
proiectului. 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. 
 


