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Formularul AP 1.1 -  sM
- pentru tranșe de plată
CERERE DE PLATA
I. a fi completat doar de personalul AFIR
 CRFIR
Serviciul Infrastructură de Bază și Acces
Codul Dosarului cererii de plată:
P
.
Data înregistrării:
Întocmit: Șef SIBA
Nume și prenume:
Semnătura
Aprobat: Director CRFIR  
Nume și prenume:
Semnătura
Expert 1 CI-SIBA
Nume și prenume:
Semnătura
Stampila CRFIR 
II. A fi completat doar de beneficiar
Codul și data Contractului de finanțare: 
     / 
Denumire beneficiar: 
CUI
Adresa sediului central
Str.
 Loc.  
Jud.
Datele de contact ale beneficiarului: Tel.
Fax.
Adresa locului investiției: 
Str.
Nr.
Cod poștal
 Loc.  
Jud.
Titlul proiectului:  
Beneficiar public : 
Denumirea instituţiei financiar-bancare la care este deschis contul beneficiarului:
Denumirea instituţiei financiar-bancare la care sunt deschise conturile beneficiarului:
Adresa instituţiei financiar-bancare la care este deschis contul beneficiarului:
Adresa instituţiei financiar-bancare la care sunt deschise conturile beneficiarului:
Codul IBAN al contului beneficiarului:
Codurile IBAN ale conturilor beneficiarului: 
CE: 
BS: 
Denumirea instituţiei financiar-bancare la care este deschis contul beneficiarului:
Adresa instituţiei financiar-bancare la care sunt deschise conturile 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:
-
lei pentru componenta
din care finanțare nerambursabilă în valoare de
lei compusă din:
-
pentru componenta 
% finanțare nerambursabilă în valoare de 
lei compusă din
1. Valoare fara TVA :
 Lei	
2. TVA :
 Lei
În cazul proiectelor care au avut avans acordat:
3. Valoare avans acordat 
 Lei
4. Valoare avans de reținut din tranșă
 Lei
5. Valoare avans nejustificat
 Lei
1. – Se completează cu valoarea fără TVA rămasă de plată, după reținerea avansului (4).2. – Se completează doar dacă TVA-ul este eligibil din FEADR conform Contractului de finanțare și a Bugetului indicativ.
3. – Se completează cu valoarea avansului acordat (plătit) beneficiarului.
Pentru tranșele finale în cazul proiectelor care au avut avans acordat:4. – Se completează la ultima tranșă în cazul beneficiarilor care au primit avans, cu valoarea avansului ce va fi reținut din suma autorizată la 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
Declarația de cheltuieli
Copiile facturilor/ adeverințelor
din data
emisă 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 avansului acordat, în cazul în care a fost acordat avans
Extrasul nr.
din data
Copia extrasului de cont pentru justificarea modului de utilizare a cofinanțării private, la prima tranșă de plată, după caz
Adresă din partea băncii în care să se confirme că acest cont nu face obiectul vreunei popriri/ executari
Garanția de bună execuție pentru lucrări/ servicii (dacă e cazul)
Contractul de asigurare a lucrărilor/ bunurilor pe perioada execuției acestora 
Raportul de executie
Anexa la Raportul de execuție – Centralizatorul proceselor verbale (pentru lucrări)
Fotografii relevante ale investiţiei (pentru lucrări - mai puțin la ultima tranșă). Fotografiile pentru bunuri și panou publicitar se prezintă pe suport magnetic
Declarația pe propria răspundere a beneficiarului
Garantia de buna executie pentru lucrari/ servicii
Contractul de asigurare a lucrarilor/ bunurilor pe perioada executiei acestora 
Autorizaţia de construire (pentru achizitii de lucrari, atat pentru lucrarile de baza cat și pentru lucrarile cu caracter provizoriu)
Ordinul de incepere al lucrarilor 
Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor
Situaţiile de plata pentru lucrările executate și centralizatoarele situaţiilor de plata
Procesele verbale de predare-primire a bunurilor achizitionate
Procesele verbale de receptie a bunurilor achizitionate
Procesele verbale de punere in functiune a bunurilor achizitionate
Certificatele de calitate/ conformitate/ Declaratia de performanta pentru bunurile achizitionate
Copiile Declaratiilor vamale (pentru importurile directe);
Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate
Devizele financiare pentru servicii
Copiile documentelor contabile
Documentele emise de autoritatile de mediu, sanitar, sanitar veterinar (la ultima tranșă de plată, după caz) 
Documentul emis de Administrația Națională “Apele Romane” (specific sM 7.2 la ultima tranșă de plată)
Hotararea Consiliului Local privind inventarul domeniului public al Consiliului Local și dovada din partea institutiei prefectului ca hotararea a fost supusa controlului de legalitate al prefectului (la ultima tranșă de plată)
Adresa de transmitere catre Consiliul Judetean a Hotarârii Consiliului Local privind inventarul domeniului public al Consiliului Local (la ultima tranșă de plată)
Documentele emise de autoritățile de mediu, sanitar și sanitar veterinar - la ultima tranșă de plată
Certificatul de membru al unei Agentii Nationale de Turism sau contractul incheiat cu o agentie de turism autorizata privind introducerea investiției din patrimoniul cultural de clasă B in circuitul turistic (specific sM 7.6 la ultima tranșă de plată)
Contractul de vânzare-cumparare al mașinii/ utilajului/ echipamentului și anexa la contract (în cazul achizițiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu prețuri de referință)
Certificatul de membru al unei Agentii Nationale de Turism sau contractul incheiat cu o agentie de turism autorizata (pentru agro-turism si alte structuri de primire turistica) – la ultima transa de plata
Adeverinta/certificatul de clasificare a obiectivului turistic – la ultima cerere de plata
Cartea de mestesugar/ declaratia de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitati traditionale (eliberata de primaria localitatii de resedinta a mesterului popular) care sa ateste calitatea de mester a persoanei de la care au fost achizitionate obiectele (la cererea de plata la care sunt solicitate spre decontare obiectele traditionale);
Certificatul de marca inregistrata al obiectelor traditionale (unde este cazul)
Diploma de absolvire a cursului de pregatire profesionala in domeniu, in situatia in care la Cererea de Finantare a fost prezentata doar o adeverinta de absolvire a unui curs de pregatire profesionala in domeniu. (la ultima transa)
Alte documente
Documente specifice sM 4.1, 19.2
Polita de asigurare pentru plantatia de struguri de masa 
Certificatul fitosanitar pentru materialul saditor viticol
Certificatul oficial de calitate pentru materialul saditor viticol
Pasaportul fitosanitar pentru materialul saditor viticol
Certificatul de confirmare ca exploatatia/ operatorul se afla in perioada de conversie (la ultima transa de plata)
Certificatul de atestare ecologica a suprafetelor/ animalelor/ exploatatiei, sau dupa caz, Certificatul de conformitate a exploatatiei/ operatorului (la ultima cerere de plata)
Autorizatie de gospodarire/ Notificare de punere in functiune emise de ANAR pentru achizitii de sisteme de irigatii  (la ultima transa de plata)
Document emis de DSP conform Ordinului 1030/ 20.08.2009
Autorizatia pentru producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor certificate eliberata de ITCSMS / factura fiscala de achizitie a semintelor/ buletin de analiza oficiala/ document de calitate si conformitate al furnizorului pentru semintele achizitionate (la ultima transa de plata)
Certificatul de origine pentru animale de rasa indigena eliberat de Asociatii ale crescatorilor  sau Organizatiile de ameliorare, autorizate de ANZ ( la ultima transa de plata)
Nota de constatare emisa de GNM (pentru capacitati mai mici de 100 capete) / Autorizatie de mediu/ alt document de la ACPM (pentru capacitati mai mari de 100 capete), care confirma dreptul de functionare in conditiile legii – pentru proiectele care prevad investitii  in sectorul zootehnic in vederea respectarii conditiilor de bune practici agricole privind  depozitarea/ gestionarea gunoiului de grajd   (la ultima transa de plata)
Autorizatie sanitara veterinara emisa de DSVSA pentru investitii care vizeaza    procesarea produselor agro - alimentare  ( la ultima transa de plata) 
In cazul infiintarii de plantatii de struguri de masa, cheltuielile se incadreaza 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 - la ultima transa de plata
Documente specifice sM 4.2, 19.2
Certificatul de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime si produse finite)- pentru modernizari / a) Fisa de inregistrare ca procesator si producator in agricultura ecologica; b) Contractul procesatorului cu un organism certificat de inspectie si certificare – pentru investitii noi
Certificatul de conformitate a produsului pentru produsele care participa la sisteme din domeniul calitatii recunoscute la nivel european, emis de un organism de inspectie si certificare acreditat de RENAR- pentru investitii noi (la ultima transa de plata)
Atestat de produs traditional emis de MADR, in conformitate cu Ordinul 724/ 2013 privind atestarea produselor traditionale – pentru investitii noi (la ultima transa de plata)
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 - pentru investitii noi (la ultima transa de plata)
Beneficiar (nume si prenume)
Semnătura și ștampila
Data
Cerere de plata
Normal
3
2/28/2008 9:03:00 AM
1/27/2009 10:11:00 AM
1/27/2009 10:11:00 AM
4
3
192
2231
4
82432
104
50
2587
1/27/2009 10:11:00 AM
Versiunea 1.0
guard
	pdfIdentifierCode: CerereDePlata_M121_123_125_312
	measure: 
	ojfir: 
	codCerere: 
	Transa se completeaza din bifele de pe pagina 2.: 
	dataInreg: 
	sefSVCP: 
	directorOjpdrp: 
	expertSvcp: 
	testinternafir: 
	arh: 
	Se completeaza codul contractului de finantare. Campul se completeaza doar cu caractere alfanumerice, fara alte caractere de genul "." ,"/" , "\" etc: 
	dataContract: 
	nume: 
	CUI: 
	CodApia: 
	str: 
	localitate: 
	judet: 
	tel: 
	fax: 
	strProi: 
	nrProi: 
	CPProi: 
	localitateProi: 
	judetProi: 
	titluProj: 
	beneficiarPublic: 0
	banca: 
	Adresa: 
	contBancar: 
	contBancarCE: 
	contBancarBS: 
	CheckBoxOUG: 0
	bancaOUG: 
	AdresaBancaOUG: 
	contBancarOUG: 
	ModulNr: 
	TransaNr: 
	check11: 
	check21: 
	check31: 
	check41: 
	check51: 
	check22: 
	check32: 
	check42: 
	check52: 
	check33: 
	check43: 
	check53: 
	check44: 
	check54: 
	check55: 
	cheltuieliSolic: 
	valoareCheltuieli: 
	denumireComponenta: 
	Marcheaza componenta pentru a o sterge: 
	AdaugaComponenta: 
	Sterge componentele marcate: 
	sumaSolicitata: 
	valFaraTVATotala: 
	valTVATotala: 
	procent: 
	sumaPlata: 
	Daca cererea de plata este aferenta ultimei transe de plata si ati primit avans, trebuie sa diminuati valoarea fara TVA cu valoarea avansului acordat. *In cazul in care valoarea avansului acordat este mai mare decat valoarea fara tva solicitata la plata, campul trebuie completat cu valoarea 0,00.: 
	In cazul in care TVA este eligibil din FEADR conform Contractului de finantare si a anexei III – Bugetul indicativ, trebuie sa completati campul “TVA” cu valoarea solicitata la plata.  * In momentul in care campul “TVA” va fi completat, valoarea fara TVA va fi diminuata in mod automat cu valoarea TVA solicitata la plata.: 
	AvansAcordat: 
	AvansDeRetinut: 
	AvansNejustificat: 
	existDocIdentifFinanciara: 
	pagIdentifFinanciara: 
	existDecCheltuieli: 
	pagDecCheltuieli: 
	DropDownList1: 
	facturaAdevNr: 
	facturaAdevData: 
	facturaDenFur: 
	Se bifează numai pentru furnizorii care nu au CUI emis in România: 
	facturaCUI: 
	facturaONRC: 
	pagFact: 
	addFac: 
	docPlataNr: 
	docPlataData: 
	pagDocPlata: 
	addDocPl: 
	extrasContNr: 
	extrasContData: 
	pagExtrasCont: 
	addExtr: 
	extrasContNrCof: 
	extrasContDataCof: 
	pagExtrasContCof: 
	existExtrasContCof: 
	existAdresaBancaContCof: 
	pagAdresaBancaContCof: 
	existGarantie: 
	pagGarantii: 
	existContractAsigurare: 
	pagContractAsigurare: 
	existRapEx: 
	pagRapEx: 
	existAutConstr: 
	pagAutConstr: 
	existFotografii: 
	pagFotografii: 
	existCertCal: 
	pagCertCal: 
	existSitEx: 
	pagSitEx: 
	existBulAnaliza: 
	pagBulAnaliza: 
	existBulIncercari: 
	pagBulIncercari: 
	existAgrTehnice: 
	pagAgrTehnice: 
	existProgramUrmarire: 
	pagProgramUrmarire: 
	existOrdinLucrari: 
	pagOrdinLucrari: 
	existPVpredare: 
	pagPVpredare: 
	existPVreceptie: 
	pagPVreceptie: 
	existPVlucrariAscunse: 
	pagPVlucrariAscunse: 
	existPVfazaDet: 
	pagPVfazaDet: 
	existPVterminareLucrari: 
	pagPVterminareLucrari: 
	existPVbunuri: 
	pagPVbunuri: 
	existPVreceptieBunuri: 
	pagPVreceptieBunuri: 
	existPVpunereFunc: 
	pagPVpunereFunc: 
	existDeclVamala: 
	pagDeclVamala: 
	existCtr: 
	pagCtr: 
	existDevServ: 
	pagDevServ: 
	existPVprimireServ: 
	pagPVprimireServ: 
	existDocMediu: 
	pagDocMediu: 
	existDeclRasp: 
	pagDeclRasp: 
	existContractVC: 
	pagContractVC: 
	existDiploma: 
	pagDiploma: 
	altDoc: 
	pagAltDoc: 
	addDocBt: 
	existPolitaViiSiLivezi: 
	pagPolitaViiSiLivezi: 
	existCertifFitosanitar: 
	pagCertifFitosanitar: 
	existCertifCalitateMaterialSaditorViticol: 
	pagCertifCalitateMaterialSaditorViticol: 
	existDocCalitateConformitateMatSaditorPomicol: 
	pagDocCalitateConformitateMatSaditorPomicol: 
	existPasaportFitosanitarPomi: 
	pagPasaportFitosanitar: 
	existPasaportFitosanitarVii: 
	pagPasaportFitosanitarVii: 
	existCertifConfirmAtestConf: 
	pagCertifConfirmAtestConf: 
	numePrenume: 
	data: 



