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N O T Ă  D E  Î N D R U M A R E  
privind avizarea procedurilor de achiziții realizate de Grupurile de Acțiune Locală în vederea 

implementării submăsurii 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” 
 
 

 
 În conformitate cu prevederile „Ghidului de implementare a submăsurii 19.4”, 
Grupurile de Acțiune Locală „vor efectua achizițiile în conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice, HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 98/2016 și prezentele instrucțiuni cu modificările și completările ulterioare”. Drept urmare, 
pentru fiecare achiziție realizată în cadrul Contractelor de finanțare aferente submăsurii 19.4, 
beneficiarii au obligația de a desfășura procedurile de atribuire conform normelor legale 
aplicabile.  
 În cadrul versiunii 02 a Ghidului antemenționat, aprobată prin OMADR nr. 
336/17.10.2017, au fost introduse prevederi privind obligativitatea aplicării procedurilor de 
achiziție pentru toate tipurile de cheltuieli, „mai puțin cele exceptate conform prevederilor 
legislației naționale în domeniul achizițiilor publice”. Astfel, toate contractele de achiziție 
încheiate de GAL – uri pentru desfășurarea activității proprii, semnate după data de 17.10.2017 
și care nu vizează activități exceptate de legislația națională în domeniul achizițiilor publice 
trebuie să facă obiectul avizării la nivelul AFIR. În situația în care contractele de achiziție au fost 
încheiate anterior intrării în vigoare a versiunii 02 a Ghidului, nu se impune depunerea spre 
avizare a dosarului de achiziții de către AFIR, chiar dacă legislația prevede necesitatea 
desfășurării unei proceduri de achiziții pentru furnizarea serviciului respectiv.  
 În cazul în care GAL nu intenționează să modifice furnizorul sau pachetul de servicii 
achiziționat, în contextul implementării Contractului de finanțare subsecvent nr. 2 nu va fi 
necesară rezilierea contractelor aflate în derulare și încheierea de noi contracte cu aceiași 
furnizori, deoarece ar presupune costuri suplimentare nejustificate (taxe de reziliere, penalități 
etc.). În aceste cazuri, contractele se pot derula în conformitate cu clauzele agreate între părți, 
inclusiv în ceea ce privește prelungirea duratei de valabilitate. Totuși, în cazul contractelor care 
vizează abonamente lunare cu valoare fixă (ex.: telefonie, internet, televiziune), orice creștere a 
valorii inițiale a abonamentului impune încheierea unui nou contract cu furnizorul serviciilor, 
prin derularea procedurii de atribuire cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În această 
situație, dosarul de achiziție aferent noului contract va fi depus la structurile teritoriale ale AFIR 
în vederea avizării.  

Totodată, subliniem faptul că pentru tipurile de cheltuieli eligibile prin submăsura 
19.4 exceptate de la aplicarea procedurilor de achiziție publică conform legislației în vigoare, 
menționate în cadrul Ghidului de implementare (ex.: închiriere, taxă RECOM, taxă REVISAL, 
reînnoirea semnăturii electronice etc.), nu se va solicita GAL – urilor întocmirea dosarelor de 
achiziții și depunerea spre avizare la AFIR. 

Directorii Generali Adjuncți CRFIR și Directorii OJFIR se vor asigura de aplicarea 
prevederilor prezentei de către personalul SLINA – OJFIR și SLINA – CRFIR.  
 


