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       CLARIFICĂRI       

privind utilizarea aplicației Depunere online a cererilor de plată 

De ce nu apar în interfață documentele pe care trebuie să le încarc? 

După încărcare Cererii de plată în format pdf. inteligent, în ecran apar secțiunile de 

încărcare documente, ca în imaginea de mai jos 
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Documentele obligatorii, documentele specifice și alte documente apar conform 

opisului Cererii de plată – pdf. inteligent încărcat.  

Dacă în opisul cererii de plată s-a selectat opțiunea DA, atunci se afișează și documentul 

aferent în ecran.  

Dacă în opisul cererii de plată s-a selectat opțiunea NU sau Nu este cazul, atunci 

documentul aferent nu se afișează în ecran. 
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În plus, la Secțiunea Alte documente din pdf-ul inteligent, beneficiarul poate adăuga 

orice document adițional este necesar. Acesta va apărea în ecran, după încărcare 

Formularului cerere de plată. 
 
Alte mențiuni: 
 

• Secțiunea “Lista achizitii Baza de Date cu Preturi de Referinta” – se aplică doar în cazul în 

care beneficiarul are achiziții realizate prin intermediul Bazei de date a AFIR cu prețuri 

de referință pentru mașini, utilaje și echipamente specializate. 
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