
  

 

 

 

Clasificare document: PUBLIC 
 AGENŢIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE 1 
 Bucureşti, Str. Știrbei Vodă, nr. 43, Sector 1 ; Tel.: 031 – 860 27 47, Fax: 021 – 315 67 79 
                                   E-mail: cabinet@afir.info, relatii.publice@afir.info; Web: www.afir.info 

 

 

       I N F O R M A R E       

privind publicarea fișelor de verificare a conformității Dosarelor cererilor de plată 

depuse în cadrul sub-măsurii 19.2 - investiții 

În conformitate cu prevederile fișei sub-măsurii 19.4 “Sprijin pentru cheltuieli de 
funcționare și animare” din cadrul PNDR 2014-2020, Grupurile de Acțiune Locală au sarcina 
verificării conformității cererilor de plată pentru proiectele implementate în cadrul sub-măsurii 
19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”. 

În vederea implementării în condiții optime a sub-măsurii 19.2 și pentru evitarea 
situațiilor în care dosarele cererilor de plată pot fi declarate neconforme din lipsă de corelare a 
procedurilor GAL cu procedurile Agenției, au fost publicate pe site-ul AFIR următoarele 
documente: 

 
   Fisa de verificare administrativa a DCP - pentru sm 6.2 transa 1 - Sectiunea A: Verificarea 

conformitatii documentelor atasate la Dosarul Cererii de Plata – document pdf.; 
   Fisa de verificare administrativa a DCP - pentru sm 6.2 transa 2 - Sectiunea A: Verificarea 

conformitatii documentelor atasate la Dosarul Cererii de Plata – document pdf 
 Fisa de verificare administrativa a DCP – pentru tranșe de plată aferente sm 6.4 - 

Sectiunea A: Verificarea conformitatii documentelor atasate la Dosarul Cererii de Plata – 
document pdf.; 

 Fisa de verificare administrativa a DCP - pentru avans - Sectiunea A: Verificarea 
conformitatii documentelor atasate la Dosarul Cererii de Plata – document pdf. 

 
Fișele de verificare publicate sunt aferente proiectelor de investiții cu obiective care se 

încadrează în prevederile Regulamentului (UE) 1305/2013 la următoarele articole:  

 art. 19 alin. (1) litera a)  codificare 19.2 – 6.2; 

 art. 19, alin. (1), lit. b)  codificare 19.2 – 6.4; 
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