DENUMIREA DOCUMENTULUI
NR.
crt

1

Cererea unică de plată pe suprafaţă 2019

2.

Hărţi (doar pentru fermierii care completează cererea în
format hârtie)

3. - Angajamentul de agro-mediu (partea III.2), în original,
pentru fermieriul aflat în primul an de angajament
4. - Angajamente şi declaraţii (partea III.1) în original
5. - Angajamente şi declarţii-cerinţe de eco-condiţionalitate
(partea III.3) în original
6. Copie CI/BI
7. Copie paşaport
8.
Copie Hotărârea adunării generale / Statutul / Act
constitutiv / Acord de constituire / Contract de societate
9. Copie Certificat de înregistrare / înscriere / înmatriculare la
Oficiul Registrul Comerţului / Registrul Asociaţiilor şi
Fundaţiilor / Registrul Societăţilor Agricole

10. în caz de reprezentare: Procura notarială (persoanele fizice)
/ Delegaţia de împuternicire (pentru persoanele juridice) şi
copii CI/BI titular cerere şi împuternicit
11. Copii documente doveditoare ale dreptului de utilizare /
folosinţă şi ale utilizării / folosinţei privind PP
12. Copii carduri explotaţii / adeverinţa eliberată de medicul
veterinar conform bazei de date A.N.S.V.S.A
13. Declaraţie de completare a formularului de cerere unică de
plată / schiţare a parecelei pe hartă completarea
/digitizarea cererii prin IPA On-line - Anexa nr. 2
14. Formularul V1- Proces verbal pentru controlul vizual pentru
cererea unică de plată pe suprafaţă 2019
15. Formularul E1- Proces verbal de control pentru admiterea
unei erori evidente în I.A.C.S. 2019

16. Formularul M1-Schimbarea declaraţiei de suprafaţă 2019

17. Formularul M2-Completarea declaraţiei de suprafaţă 2019
18. Formularul M3-Retragerea parţială a declaraţiei de suprafaţă
2019
Formularul M4-Schimbarea adresei/ coordonatelor bancare/
numelui societăţii, fără a se modifica CUI-ul
Declaraţia de retragere totală a suprafeţei din cererea
unică de plată pe suprafaţă 2019
19. Solicitare de retragere a sprijinului aferent unei / unor
scheme de sprijin din cererea unică de plată
20. Declaraţia privind transmiterea / preluarea dreptului de
proprietate / folosinţă asupra unei/unor parcele din
declaraţia de suprafaţă pentru care s-au solicitat plăţi de
agromediu- Anexa nr.33
21. Documente privind condiţiile specifice de elig. ANT 2
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30
31
32
33
34
35

Fişă de înregistrare a beneficiarului la D.A.J. în agricultura
ecologica pentru M11
Certificatul/master certificatul împreună cu anexa-M11
Formularul D1- Proces verbal pentru cel de-al doilea
control al cererii
Formularul A1- Proces verbal pentru supracontrolul
controlului administrativ al cererii unice de plată pe
suprafaţă pentru anul 2019
Decizia pozitivă/negativă
Cerere preluare de exploataţie în caz de deces

36 Înştiinţare privind decesul
37 Scrisoare justificativă
Documentele doveditoare care dovedesc forţa majoră
38
(decesul fermierului + cele privind moştenitorul)
Cerere pentru transfer de exploataţie / schimbarea formei
39
de organizare
Documentele doveditoare care stau la baza Cererii pentru
40
transfer/schimbare formei de organizare
Înştiinţare cu privire la suprafeţele şi culturile agricole
de
un
dezastru
natural
sever
/
41 afectate
expropriere/intervenţii temporare - Anexa nr. 37
42 Documente doveditoare ale p. 53
Înştiinţare cu privire la incapacitatea profesională de lungă
43 durată /epizootia/distrugerea accidentală a construcţiilor
destinate creşterii animalelor
Documente doveditoare ale situaţiilor de forţă majoră de la p.
44
55
Formularul S2- Corectare pentru suprafeţe nedeclarate 2019
45
Notă privind justificarea nedeclarării de suprafaţă
46

47

Nota justificativă privind intenţie

Informare în urma procesului de gestionare a
supradeclararilor B.F./actualizarea B.F. pe baza Anexei 1 –
48
Formular de raportare a observatiilor privind blocul fizic –
Anexa nr. 40
Notificare de depunere a cererii unice de plată pentru
fermirii care au semnat un angajament şi nu au mai depus
49
cerere în campania curentă sau în campaniile ulterioare
semnării angajamentului
50
Notificare depăşire UVM/ha pentru fermierii cu angajament
51
agromediu – Anexa nr. 41
Declaraţie pentru justificarea hrănirii animalelor şi a
52
surplusului de gunoi de grajd- Anexa nr. 41
Notificare privind mutarea P4 pe alte parcele decît cele
53
declarate iniţial în cadrul aceleiaşi campanii - Anexa nr. 45
Informare privind modificarea (actualizarea) B.F. şi a nr. de
parcele cu M11 în vederea actualizării Anexei certificatului Anexa nr. 43
54 Proces verbal de constatare a neconformităţilor ce
determină plăţi necuvenite

55

22.
23.
24.
25.

Documente privind condiţiile specifice de elig. ANT 3
Documente privind condiţiile specifice de elig. ANT 4
Documente privind condiţiile specifice de elig. ANT 5
Documente privind condiţiile specifice de elig. ANT 6

56
57
58

26.
27.
28.
29.

Înştiinţare - Anexele nr. 9, 10
Solicitare de clarificare pentru cazurile de supradeclarare
Formularul S1- Corectare 2019
Copie contract încheiat între beneficiar si organismul de
inspecţie şi certificare pentru M11

60

59

Proces-verbal de constatare a neconformităţilor ce au
determinat plăţi necuvenite
Decizia de plată în avans
Decizia de plată
Anexa AP 11- Raport de calcul al plăţilor
Anexa AP 21- Lista de verificare a cererii de plată pe
suprafaţă
Alte documente
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