CAPITOLUL 1: INTRUCTIUNI DE PLATA PENTRU MASURA 01, 02 si 20

A. INFORMAŢII CU CARACTER GENERAL
Dosarul Cererii de Plata se depune de Contractor la Oficiul Judetean pentru
Finantarea Investitiilor Rurale (OJFIR) Bucuresti, in doua exemplare pe suport de hartie, la
care ataseaza pe suport magnetic documentele intocmite de furnizor. Dosarul Cererii de
Plata trebuie sa cuprinda urmatoarele documente justificative:
1.

Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara (original);

2.

Declaratia de cheltuieli (original);

3.

Factura (in original) emisa de Contractor catre Autoritatea Contractanta in
calitate de beneficiar al masurii de asistenta tehnica (MADR, APIA sau AFIR);

4.

Raportul de asigurare intocmit de un auditor calificat (original);

5.

Procesul verbal de receptie a bunurilor ;

6.

Devizul financiar al firmei de audit (unde este cazul);

7.

Contractul de furnizare a serviciilor de audit (unde este cazul);

8.

Declaratia pe propria raspundere a contractorului (original);

9.

Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz).


Modelele de formulare care trebuie completate de contractor (Declaratia de
esalonare a platilor, Cererea de plata, Declaratia de cheltuieli, Raportul de asigurare,
Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului/contractorului) sunt disponibile la OJFIR
Bucuresti sau pe site-ul AFIR;

Contractorul va depune la SLIN-OJFIR Declaratia de esalonare a depunerii
Dosarelor Cererilor de Plata TAP 0.1 in maxim 30 de zile de la semnarea contractului de
furnizare (pentru contractele care au ca obiect furnizarea de bunuri)/ de la aprobarea
Raportului initial de activitate (pentru contractele care au ca obiect prestarea de servicii/
pentru contractele care au ca obiect de atat prestarea de servicii cat si furnizarea de
bunuri). In cazul in care beneficiarul / contractorul nu depune Declaratia de esalonare in
termenul prevazut, aceasta se va depune cel tarziu o data cu prima transa a Dosarului
cererii de plata. In cazul in care Declaratia de esalonare nu este completata corect,
aceasta se reface de catre contractor si se redepune in aceeasi zi.
Orice modificare (prelungire termen sau modificare valoare) a Declaraţiei de eşalonare a
depunerii Dosarelor Cererilor de Plata se va realiza în baza unei solicitări scrise
fundamentată. In acest caz, contractorul va depune o Declaratie de esalonare a depunerii
Dosarelor Cererilor de Plata TAP 0.1 rectificata.

Contractorul poate solicita decontarea sumelor aferente contractului de
furnizare/prestare in transe de plata.

Contractorul are obligatia sa depuna Dosarul Cererii de Plata in maxim 5 zile
lucratoare de la aprobarea Raportului Intermediar (dacă e cazul)/ Final de Activitate pentru
contractele care au ca obiect furnizarea de servicii/ pentru contractele care au ca obiect
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furnizarea de servicii si bunuri sau in maxim 5 zile lucratoare de la aprobarea Procesului
verbal de receptie (pentru contractele care au ca obiect furnizarea de bunuri).

Dosarul Cererii de Plata trebuie sa aiba opis, iar documentele pe care le
contine trebuie numerotate, semnate si stampilate de catre Contractor (cu respectarea
prevederilor art. V din Ordonanta nr. 17/2015).
Referintele din opis trebuie sa corespunda cu numarul paginii la care se afla documentele
din dosar.Se va face mentiunea la sfarsitul dosarului: ,,Acest dosar contine ……. pagini,
numerotate de la 1 la …….”
Pe fiecare pagina din dosarul cererii de plata trebuie sa apara mentiunea „Program
FEADR”. Copiile documentelor care sunt atasate Dosarului Cererii de Plata trebuie sa fie
lizibile, avand mentiunea “Conform cu originalul”;

Toate documentele din Dosarul cererii de plata care au regim de document
tipizat vor fi in conformitate cu prevederile legale.
Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:




sa aiba formatul prevazut de actele normative in vigoare si sa fie completate in
conformitate cu acestea;



data inscrisa pe factura nu este anterioara datei semnarii contractului cu AFIR,
MADR sau APIA;



sa fie emisa de furnizor catre Autoritatea Contractanta in calitate de beneficiar
al masurii de asistenta tehnica (MADR, APIA sau AFIR).

Contractorul trebuie sa se asigure ca valoarea sumelor solicitate spre decontare (valoarea
din factura fara taxe recuperabile) se incadreaza in liniile din bugetul proiectului. Sumele
care depasesc valoarea din linia bugetara sunt considerate neeligibile prin Programul
FEADR si trebuie suportate de contractor.
Pentru facturile partial acceptate, acestea trebuie sa contina:




suma partial acceptata;



suma ramasa de platit;



stampilele si semnaturile expertilor tehnici.


Pentru toate documentele incluse in dosarul cererii de plata, redactate in alte
limbi, se va anexa o traducere in limba romana realizata fie de un traducator autorizat, fie
de furnizor (caz in care pe traducere acesta va face mentiunea “Imi asum raspunderea
privind corectitudinea traducerii“, va semna si va stampila (Cu respectarea prevederilor art.
V din Ordonanta nr. 17/2015)).

Ultima cerere de plata trebuie depusa inainte de data limita precizata in
Contractul de furnizare/prestare / Actele aditionale.

Nerespectarea clauzelor contractuale si a termenelor de finalizare a
activitatilor, asumate prin contractul de furnizare/prestare, poate conduce la rezilierea
acestuia si implicit la constituirea de debite pentru sumele platite pana la momentul
rezilierii contractului.
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Contractorul va fi informat in ceea ce priveste suma autorizata la plata si
cheltuielile respinse, precum si motivul respingerii.

Contractorul trebuie sa fie inscris in Registrul unic de identificare -RUI
administrat de APIA. In cazul in care codul unic de inregistrare nu este trecut in Contractul
incheiat cu AFIR/MADR/APIA, contractorul trebuie sa prezinte la data depunerii Cererii de
plata, Certificatul privind inscrierea in Registrul Fermierilor.
D.

INFORMATII CU CARACTER PUNCTUAL:


Cererea de plata trebuie sa fie completata, datata, semnata (cu numele
mentionat in clar) si stampilata de contractor (Cu respectarea prevederilor art. V din
Ordonanta nr. 17/2015), avand toate datele de identificare ale contractorului proiectului;

Anexa la Cererea de plata – Identificarea financiara, trebuie sa fie completata,
datata, semnata si stampilata de banca/ trezoreria contractorului, precum si datata si
semnata de titularul contului;

Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie completata, datata, semnata si stampilata
de contractorul proiectului (Cu respectarea prevederilor art. V din Ordonanta nr. 17/2015).
In Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie inscrise serviciile prestate (de ex: consultanta,
livrare bunuri etc). Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie insotita de facturi;

Raportul de asigurare trebuie sa fie semnat si stampilat de auditorul care l-a
intocmit si care este mentionat in contractul de furnizare/prestare.
Raportul de asigurare trebuie să fie elaborat de auditorul menţionat în Contractul de
furnizare/prestare în urma realizării unei misiuni de asigurare rezonabilă conform
Standardului internaţional privind misiunile de asigurare ISAE 3000 – “Misiunile de
asigurare altele decât auditurile sau revizuirile informaţiilor financiare istorice”.
Auditorul trebuie să ofere asigurarea că:
-activitatile care au fost facturate au fost efectiv realizate;
-sumele aferente realizarii activitatilor care fac obiectul Contractului incheiat cu AFIR/
MADR AM PNDR/APIA şi care au fost menţionate în Raportul intermediar/ final de
activitate au fost facturate şi înregistrate corect în contabilitatea contractorului şi sunt în
conformitate cu prevederile legale.
In Raportul de asigurare trebuie să se menţioneze:
-ca toate sumele aferente serviciilor facturate de contractor au fost corect înregistrate în
contabilitatea acestuia pentru fiecare activitate care face obiectul Contractului de
furnizare/prestare şi care a fost menţionată în Raportul intermediar/ final de activitate;
-sumele facturate de contractor conform liniilor bugetare din bugetul anexă la Contractul
de furnizare/prestare;
-activităţile care fac obiectul Contractului de furnizare/prestare şi care au fost menţionate
în Raportul intermediar/ final de activitate;
-documentele (facturi, contracte etc) în baza cărora au fost verificate şi certificate sumele
facturate. Auditorul trebuie sa intocmeasca o anexa la Raport ce va contine un OPIS al
acestor documente, ce va contine minim urmatoarele informatii: nr. crt, tipul documentului,
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nr. si data documentului, denumirea emitentului, obiectul documentului, valoarea
documentului cu si fara TVA si dupa caz, denumirea cumparatorului.
*In cazul in care furnizorul este si producator al bunurilor pe care le livreaza si face dovada
calitatii de producator (certificate de calitate / conformitate, rapoarte de testari / incercari
etc.) nu este necesara prezentarea devizelor de productie pentru justificarea cheltuielilor
efectuate cu produsele furnizate.
**In cazul contractelor care au ca obiect: emiterea de asigurari auto, telefonie mobila,
achizitionarea de carburant, se vor prezenta in Raport doar documentele justificative
emise pe numele beneficiarului masurii de asistenta tehnica (AFIR, MADR, APIA);

Procesele verbale de receptie a bunurilor achizitionate trebuie sa fie
completate, datate, semnate si stampilate de furnizorul de bunuri (cu respectarea
prevederilor art. V din Ordonanta nr. 17/2015) si de beneficiar (AFIR, MADR, APIA).

Devizul financiar al firmei de audit (unde este cazul) este elaborat de firma de
audit mentionata in contractul de furnizare si este aferent perioadei in care s-a realizat
auditul pentru transa respectiva/ intregul proiect.

Contractul de furnizare a serviciilor de audit (unde este cazul) este datat,
semnat si stampilat de partile contractante.

Declaratia pe proprie raspundere a contractorului/beneficiarului trebuie
completata, datata, semnata si stampilata de contractor (la fiecare cerere de plata, cu
respectarea prevederilor art. V din Ordonanta nr. 17/2015).

Alte documente justificative specificate (dupa caz) in cererea de plata trebuie
datate, semnate si stampilate de emitent (Cu respectarea prevederilor art. V din
Ordonanta nr. 17/2015).
Prestatorul trebuie sa puna la dispozitia expertilor verificatori din cadrul AFIR documente
suplimentare in cazul in care acestea sunt solicitate (pentru M01, M02 si M20) si sa
permita accesul acestora la sediul societatii pentru efectuarea controalelor la fata locului
(pentru M01 si M02)
Daca in urma verificarii Dosarelor cererilor de plata contractorul nu este de acord cu
cheltuielile declarate eligibile si decontate, acesta poate depune la DATLIN - AFIR, o
adresa prin care sa conteste modul de verificare a eligibilitatii cheltuielilor.
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