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NOTĂ de atenționare privind depunerea Rapoartelor de activitate final/intermediar  

aferente Contractului de finanțare subsecvent - submăsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de 
funcționare și animare”  

În contextul finalizării implementării Contractului de finanțare subsecvent nr. 2 și în 
conformitate cu prevederile Ghidului de implementare, Manualului de procedură aferent și 
instrucțiunilor de plată (anexa IV la Contractul de finanțare subsecvent) privind implementarea 
submăsurii 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, vă reamintim: 

- GAL desfășoară activitățile de funcționare și animare în conformitate cu prevederile din 
Ghidul de implementare și cele din Contractul de finanțare (inclusiv cele incluse în Graficul 
calendaristic de implementare anexat contractului); 

- activitățile previzionate în Graficul calendaristic de implementare incluse în Rapoartele de 
activitate intermediare/ finale ale beneficiarului vor face referire la realizarea următoarelor 
acțiuni specifice Capitolelor IV – VI din Bugetul indicativ: 

 instruirea și/sau dezvoltarea competențelor angajaților GAL privind implementarea 
SDL; 

 instruirea liderilor locali din teritoriul GAL privind implementarea SDL prin seminarii și 
grupuri de lucru; 

 animare (activități de promovare sau informare), chiar dacă plata animatorului este 
prevăzuta în cadrul altui capitol de cheltuieli; 

 organizarea de târguri, sărbători locale etc. 

- rapoartele de activitate intermediare/ finale se vor întocmi doar pentru acțiunile ce 
presupun organizarea de evenimente și pentru care există condiții de realizare a verificării 
în teren. Dacă, aferent Capitolelor IV – VI, la plată sunt solicitate doar cheltuieli privind 
acțiuni de genul: mentenanță site GAL, postarea de anunțuri privind apelurile de selecție 
etc., nu se întocmesc rapoarte de activitate. De asemenea, pentru participarea la activitățile 
Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală și Rețelei Europene de Dezvoltare Rurală sau alte 
evenimente care au ca subiect dezvoltarea rurală (de ex. organizate de Asociația Europeană 
LEADER pentru Dezvoltare Rurală (ELARD), organizate de Federația Națională a GAL-urilor, 
întâlniri cu alte GAL-uri din țară și din Europa sau  alte întâlniri în afara teritoriului GAL (de 
ex. organizate de AM sau AFIR), nu se efectuează verificări în teren. 

- Raportul Final de Activitate va fi depus în format electronic (aplicația One Drive) la  CE SLIN  - 
OJFIR în termen de 10 zile lucrătoare după încheierea activităților aferente fiecărui Contract 
de finanțare, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie a anului calendaristic în care 
contractul încetează. Respectarea acestui termen este obligatorie, nefiind permisă 
depunerea Raportului de activitate final după această dată. Pentru situații temeinic 
justificate, termenul de depunere a Raportului Final revizuit poate fi prelungit cu maximum 
5 zile lucrătoare (doar în cazul contractelor subsecvente 1 și 2). În cazul nerespectării acestor 
termene, GAL nu va mai avea posibilitatea de a depune dosarul cererii de plată aferent. 
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- GAL își va desfășura activitățile care fac obiectul rapoartelor de activitate în așa fel încât se 
va putea asigura că toate termenele etapelor de depunere, verificare expert și șef SLIN 
OJFIR, avizare Director OJFIR și o eventuală redepunere a Raportului Final de Activitate 
revizuit se încadrează în limita de 31 decembrie a anului calendaristic în care contractul 
încetează. Verificările pe teren de către SLIN OJFIR vor fi făcute anterior depunerii 
Rapoartelor de activitate de către beneficiar. Astfel, SLIN are obligația de a efectua cel puțin 
o verificare pe teren pentru fiecare Raport de activitate.  

- renunțarea la realizarea anumitor activități din cadrul Graficului de implementare, sau 
decalarea timpului de execuție cu cel mult 5 zile calendaristice, nu fac obiectul unei Note de 
aprobare/neaprobare, însă beneficiarul are obligația de a informa Autoritatea Contractantă, 
astfel încât să se evite situațiile în care pentru acele activități au fost deja programate vizite 
pe teren de către experții OJFIR. 

În contextul celor precizate mai sus, vă rugăm să aveți în vedere următoarele: 

- graficul calendaristic de implementare trebuie să cuprindă doar activitățile aferente 
capitolelor IV-VI de cheltuieli din bugetul indicativ (Anexa II la Contractul de finanțare) 
ținând cont de precizările suplimentare privind tipurile de activități exceptate, iar la 
verificarea graficului depus odată cu Contractul de finanțare/ modificarea graficului pe 
parcursul implementării contractului, experții verificatori ar trebui să țină cont de aceste 
aspecte; 

- dacă un raport de activitate a fost realizat pentru activități care nu sunt încadrate în 
capitolele IV-VI din buget, acel raport de activitate nu necesită verificare și avizare din 
partea experților din teritoriu cu atribuții în acest sens; 

- Raportul Final de Activitate va fi depus în format electronic (aplicația One Drive) la  CE 
SLIN  - OJFIR în termen de 10 zile lucrătoare după încheierea activităților aferente 
fiecărui Contract de finanțare, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie a anului 
calendaristic în care contractul încetează, fiind posibilă prelungirea acestui termen cu 
maximum 5 zile lucrătoare în condiții justificate temeinic. În cazul nerespectării acestor 
termene, GAL nu va mai avea posibilitatea de a depune dosarul cererii de plată aferent. 

În ceea ce privește depunerea ultimului dosar de plată precizăm următoarele:  

a) Activitățile care se realizează ca o etapă ulterioară implementării efective a activităților 
specifice Contractului subsecvent de finanțare (de ex. audit, contabilitate, consultanță în vederea 
depunerii dosarelor de plată etc.) pot fi realizate și în luna ianuarie 2022.  

b) Este necesar ca durata contractului încheiat cu furnizorii acestor activități (de ex. auditor, 
contabil, consultant etc.) să acopere inclusiv data ultimei plăți care va face obiectul cererii de plată 
finale. În cazul în care aceste contracte au o dată limită anterioară celei menționate mai sus, se 
impune prelungirea acesteia prin act adițional.  

c) Se pot realiza plăți inclusiv în luna ianuarie 2022, până la emiterea Raportului de asigurare 
aferent Dosarului de Plată. 


