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NOTĂ DE ÎNDRUMARE 

privind finalizarea implementării primului Contract de finanțare subsecvent 
încheiat în cadrul submăsurii 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și 

animare”  
 

 

 

 În conformitate cu prevederile Manualului de procedură pentru implementarea submăsurii 19.4 

(versiunea 04, în vigoare), în vederea desfășurării activităților specifice funcționării și animării teritoriului, 

Grupurile de Acțiune Locală (GAL) încheie cu AFIR – CRFIR un Acord – cadru de finanțare, care 

reglementează principiile generale de acordare a finanțării până la finalul anului 2023, fără angajarea 

contabilă a alocării financiare, precum și trei Contracte de finanțare subsecvente, prin care se angajează 

din punct de vedere contabil sumele care vor fi acordate pentru acoperirea costurilor de funcționare și 

animare.  

 Conform prevederilor procedurale, primul Contract de finanțare vizează o perioadă de 

implementare cuprinsă între data semnării și data de 31.12.2019, la care se vor adăuga maximum 30 de 

zile calendaristice pentru depunerea ultimului dosar de plată și, suplimentar acestora, 90 de zile 

calendaristice pentru efectuarea plății.  

 În conformitate cu prevederile Ghidului de implementare a submăsurii 19.4 (versiunea 04, în 

vigoare) „Activitățile previzionate în Graficul calendaristic de implementare care vor face obiectul 

Rapoartelor 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); 

• organizarea de târguri, sărbători locale etc.” 

 De asemenea, rapoartele de activitate finale vor fi completate „cu datele rezultatelor activităților, 

obținute în perioada cuprinsă de la depunerea ultimului Raport Intermediar de Activitate până la 

depunerea Raportului Final de Activitate. În cazul în care nu au fost depuse Rapoarte Intermediare de 

Activitate, perioada respectivă va fi cuprinsă de la depunerea Graficului calendaristic de implementare 

până la depunerea Raportului Final de Activitate.” 
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 În contextul celor prezentate, precizăm următoarele: 

a) rapoarte de activitate intermediare/finale se vor întocmi doar pentru acțiunile pentru care există 

condiții de realizare a verificării în teren (conform prevederilor procedurale). Dacă, aferent Capitolelor IV 

– VI, la plată sunt solicitate doar cheltuieli privind activități precum mentenanța site-ului GAL, postarea 

de anunțuri privind apelurile de selecție  etc.,  nu se întocmesc rapoarte de activitate. 

b) rapoartele intermediare de activitate vor fi întocmite începând cu prima activitate prevăzută în 

graficul calendaristic de implementare a contractului de finanțare; 

c) Raportul Final de Activitate (RFA) va fi întocmit pentru activitățile realizate în perioada cuprinsă de la 

depunerea ultimului Raport Intermediar de Activitate (RIA)/ de la prima activitate prevăzută în Graficul 

calendaristic de implementare (în situația în care nu au fost depuse rapoarte intermediare de activitate) 

până la depunerea RFA. Dacă de la depunerea ultimului RIA până la data expirării contractului de 

finanțare nu mai există activități care fac obiectul rapoartelor de activitate, nu mai există necesitatea 

întocmirii RFA. 

 De asemenea, în conformitate cu prevederile Ghidului de implementare a submăsurii 19.4, 

„Raportul Final de Activitate va fi depus (...) în termen de 10 zile după încheierea activităților aferente 

fiecărui Contract de finanțare, dar nu mai târziu de data de 20 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 10 zile. În cazul nerespectării acestor 

termene, GAL nu va mai avea posibilitatea de a depune dosarul cererii de plată aferent.” Reamintim 

faptul că în baza prevederilor secțiunii 1.1 „Definiții” din Manualul de procedură, în lipsa unor precizări 

suplimentare, prin „zi” se înțelege „zi lucrătoare”. 

 

 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.) sunt eligibile din alocarea primului Contract de finanțare subsecvent și pot fi 

realizate și în luna ianuarie 2020.  

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. 
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c) Se pot realiza plăți inclusiv în luna ianuarie 2020, până la emiterea Raportului de asigurare aferent 

Dosarului de Plată.  

d) În cazul în care durata de implementare a Contractului de finanțare este anterioară datei de 

31.12.2019, se va urmări respectarea termenului de maxim 30 zile calendaristice de la finalizarea acestei 

perioade pentru depunerea dosarului cerere de plată. 

 

 Totodată, referitor la plata serviciilor/ bunurilor aferente achizițiilor necesare funcționării GAL-

urilor, precizăm următoarele: 

- contractele de achiziții încheiate în cursul anului 2019, care vizează perioade contractuale de 12 luni și 

depășesc perioada de implementare a Contractului subsecvent nr. 1 vor fi avizate parțial. Valoarea 

avizată (care va fi plătită în cadrul Contractului subsecvent nr. 1) se calculează proporțional cu perioada 

rămasă până la finalizarea primului contract (de la data semnării contractului de achiziție până la data de 

maxim 31.12.2019). Diferența care vizează perioada contractuală a celui de-al doilea Contract subsecvent 

va face obiectul unei noi avizări la nivelul CRFIR, iar dosarul de achiziție va putea fi depus spre avizare 

numai după intrarea în vigoare a acestuia (după data de 01.01.2020). Sumele care vor fi avizate în cadrul 

Contractului subsecvent nr. 2 trebuie să se regăsească și în programul de achiziții aferent acestui 

angajament legal. 

   

 Directorii Generali Adjuncți CRFIR și Directorii OJFIR se vor asigura de aplicarea prevederilor 

prezentei de către personalul SLINA – OJFIR și SLINA – CRFIR.   
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