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NOTA INFORMARE DOSARUL CERERII PLATĂ 
M3/2B – Tineri fermieri 

 
 
Etapele depunerii Dosarului Cererii de Plată (DCP) 
 
Conform GS M3/2B, DCP Tranșa 1 se depune în maxim 30 de zile calendaristice de la data 
semnării Contractului de finanțare şi reprezintă 75% din valoarea sprijinului acordat. 
 
GS și manualul de procedură pentru 19.2 prevăd că pentru proiectele aferente Sub-măsurii 19.2, 
pentru toate etapele, verificările se realizează în baza prevederilor procedurale și formularelor 
aferente sub-măsurii în care se încadrează scopul proiectului finanțat, conform codului 
contractului/deciziei de finanțare.  
 
Pentru tranşa I (depunerea documentelor se face la semnarea contractului) 

1. Cererea de plată şi anexa - Identificarea financiară; 
2. Declaraţia pe propia răspundere a beneficiarului; 
3. Alte documente justificative (după caz); 
4. Tabelul privind stabilirea categoriei de fermă – structura culturilor şi calculul valorii 

producţiei standard ( SO). 
5. Extras din Registrul Comerțului la zi. 

 
În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse la GAL 
pentru efectuarea conformității, iar ulterior, la dosarul cererii de plată se va atașa și fișa 
de verificare a conformității emisă de GAL.  
 
Beneficiarii au obligația de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare - formular 
AP 0.1L conform prevederilor Contractului/Deciziei de finanțare cu modificările și 
completările ulterioare și anexele la acesta. 
 
Dosarul Cererii de Plată se depune inițial la GAL, în 3 exemplare (1 original și 2 copii), 
pe suport de hârtie, la care se atașează pe suport magnetic documentele  întocmite de 
beneficiar. 
 
După verificarea de către GAL, beneficiarul depune documentația însoțită de Fișa de verificare 
a conformității DCP emisă de către GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR – 
în funcție de tipul de proiect) - în original – 1 exemplar, pe suport de hârtie, la care se atașează 

pe suport magnetic (copie – 1 exemplar) documentele întocmite de beneficiar. 
 
În cazul în care cererea de plată este declarată „neconformă“ de două ori de către GAL, 
beneficiarul are dreptul de a depune contestație. În acest caz, contestația va fi analizată de către 
alți doi experți din cadrul GAL decât cei care au verificat inițial conformitatea dosarului cerere 
de plată. Dacă în urma analizării contestației, viza GAL-ului rămâne „neconform“, atunci 
beneficiarul poate adresa contestația către AFIR. Depunerea contestației se va realiza la 
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structura teritorială a AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabilă de derularea contractului de 
finanțare. 
GAL se va asigura de faptul că verificarea conformității dosarelor de plată la nivelul 
GAL, inclusiv depunerea contestațiilor și soluționarea acestora (dacă este cazul) respectă 
încadrarea în termenul maxim de depunere a dosarului de plată la AFIR.  
 
Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în 
Instrucțiunile de plată (anexă la Contractul de finanțare), care se regăsesc pe pagina de internet 
a AFIR www.afir.info. 
 
Pentru toate cererile de plată, după primirea de la AFIR a Notificării cu privire la confirmarea 
plății, în termen de maximum 5 zile, beneficiarul are obligația de a informa GAL cu privire la 
sumele autorizate și rambursate în cadrul proiectului. 
 
Beneficiarii au obligația de a depune Declarațiile de eșalonare AP 0.1 conform prevederilor 
Contractului/ Deciziei de finanțare cu modificările și completările ulterioare și anexele la 
acesta. În cazul în care Declarația de eșalonare „inițială” nu a fost depusă în termen, aceasta se 
poate depune odată cu depunerea primului Dosar cerere de plată. 
 
În cazul prezentării de către beneficiar a Dosarelor Cererilor de Plată în termene mai scurte 
decât cele prevăzute în Declarația de eșalonare AP 0.1 sau cu valori mai mari decât valoarea 
tranșei conform Declarației de eșalonare AP 0.1, acesta va depune odată cu Dosarul Cererii de 
Plată, o Declarație de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată AP 0.1 „Rectificată”, 
fără a fi nevoie în acest sens de un accept din partea Directorului OJFIR/ Directorului General 
Adjunct CRFIR. 
 
În conformitate cu Contractul/ Decizia de finanțare și Declarația de eșalonare a depunerii 
dosarelor cererilor de plată AP 0.1, beneficiarul trebuie să depună Dosarul Cererii de plată 
respectând termenul de depunere (data) și suma (valoarea) din formularul Declarația de 
eșalonare (AP 0.1).  
 


