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INFORMARE  

Modificarea formularelor de plată specifice etapei de autorizare plăți – submăsura 19.2 

proiecte de investiții cu obiective care se încadrează în prevederile art. 17,alin. (1), lit. c), 

d) art. 20, alin. (1), lit. b), c), d), e), f)  și g) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a procedat la modificarea formularelor 

de plată specifice etapei de autorizare plăți – submăsura 19.2 proiecte de investiții cu obiective care 

se încadrează în prevederile art. 17, alin. (1), lit. c), d) art. 20, alin. (1), lit. b), c), d), e), f)  și g) din 

Reg. (UE) nr. 1305/2013, în conformitate cu prevederile versiunii 05 a Formularelor și Instrucțiunilor 

de plată specifice pentru autorizare plăți aferente submăsurilor 4.3, 7.2, 7.6, 19.2 aprobată prin 

OMADR nr. 311 din 03.11.2021. 

Astfel, au fost actualizate următoarele documente: 

 Formularul AP 0.1 Declarație de eșalonare – pentru tranșe de plată (pdf. inteligent); 

 Formularul AP 0.1 Declarație de eșalonare – pentru TVA conform OUG 49/ 2015 (pdf. 

inteligent); 

 Formularul AP 1.1 Cerere de plată – pentru avans (pdf. inteligent); 

 Formularul AP 1.1 Cerere de plată – pentru tranșe de plată (pdf. inteligent); 

 Formularul AP 1.1 Cerere de plată – pentru TVA conform OUG 49/ 2015 (pdf. inteligent); 

 Formularul AP 1.2 Declarație de cheltuieli (pdf. inteligent). 

 

Principalele modificări aduse: 

 Actualizarea formularelor pdf. editabil pentru a permite aplicarea semnăturii electronice; 

 Introducerea funcționalității pentru eșalonarea ultimei cereri de plată la o valoare mai mică 

decât avansul acordat, aplicabilă doar ca situație excepțională înainte de depunerea ultimei 

cereri de plată, respectiv doar în cazul în care beneficiarul nu mai are cheltuieli eligibile 

realizate care să acopere valoarea avansului (exemplu: prin înregistrarea unor economii în 

cadrul proiectului); 

 Implementarea posibilității de a solicita plata avansului după decontarea unei/ unor tranșe 

de plată, în condițiile prevederilor Manualului de procedură pentru implementare – 

Secțiunea I Contractarea şi modificarea contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare; 

 Eliminarea cartușului I din Formularele AP 1.1 cerere de plată; 

 Actualizări ale opisului documentelor atașate cererii de plată, dintre care amintim: 
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 Eliminare rubrică documente de plată (ordine de plată) nr/ data, aceste documente 

nemaifiind necesare la depunerea cererii de plată, în condițiile în care extrasele de cont 

prezentate cuprind toate informațiile necesare efectuării verificărilor de către AFIR. În 

declarația de cheltuieli se va completa în continuare informația privind numărul și data 

documentului/documentelor de plată pentru identificarea mai facilă a plăților în 

extrasele de cont; 

 Eliminare funcționalitate privind enumerarea tuturor facturilor și extraselor de cont în 

opisul cererii de plată (nr., data, furnizor, CUI etc.). Acest informații se regăsesc 

completate de beneficiar în Declarația de cheltuieli. 

 Introducerea în opisul cererii de plată a documentului specific proiectelor mixte, conform 

prevederilor Ghidului de implementare aferent submăsurii 19.2: Raportul de activitate 

intermediar/ final aprobat cu privire la activitățile prestate - pentru componenta de 

servicii; 

 Eliminarea documentului: Dovada înregistrării de catre Consiliul Judetean a Hotarârii 

Consiliului Local privind inventarul domeniului public al Consiliului Local (la ultima cerere 

de plată). 

 Actualizarea unor funcționalități de completare și calcul din Formularul AP 1.2 Declarație de 

cheltuieli, pentru uniformizarea acestora cu modul de completare a formularelor pentru 

depunere online din cadrul submăsurilor 4.3, 7.2, 7.6. 
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Cu privire la extrasele de cont emise de unitățile Trezoreriei statului în format electronic 

semnate cu certificat digital, dorim să reiterăm necesitatea depunerii acestora în format 

electronic (original), odată cu cererea de plată, , cu semnăturile valide (prin aplicația 

OneDrive sau pe suport magnetic, după caz). 


