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Formularul C3.3.10L – Notificare privind modificarea Acordului cadru de finanțare/Contractului de 

finanțare 

SLINA Nr.  

NOTIFICARE PRIVIND MODIFICAREA ACORDULUI – CADRU/CONTRACTULUI DE FINANȚARE 

 

Beneficiar: ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCAL TECUCI SUD – EST 
Contract de finanțare nr. C19403208011621819052 
Titlul proiectului: „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” 

Adresa: Sat Matca nr. 2974, Comuna Matca, Judetul Galati, cod postal 807185, Tel. 
0744.343.205 / 0766.186.944; e-mail: galtec.se@gmail.com / office@galtse.ro 
Stimate domn BUTUNOI ADRIAN-LIVIU, 

Având în vedere modificările de ordin procedural, corelate cu modificări ale legislaţiei aplicabile 
finanţării nerambursabile, în baza  Notei AFIR  nr. 12.300/30.08.2022 (SL nr. 761/30.08.2022)  privind 
modificările intervenite în Versiunea 07 a Manualului de procedură privind implementarea submăsurii 
19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” față de Versiunea 06  şi necesitatea corelarii 
procedurale, Acordul – cadru si Contractul de finanțare subsecvent nr.3 aferente implementării 
submăsurii 19.4 încheiate cu AFIR se modifică din inițiativa AFIR, în baza Art. 8 din Acordul-cadru de 
finanțare, respectiv în baza Art. 9 din Anexa I – Prevederi generale a Contractului de finanțare, astfel: 

 

Acord – cadru de Finanțare 

Versiunea 06 Versiunea 07 

Articolul 1 – Obiectul Acordului-cadru de 

finanțare 

1 (3) Beneficiarului i se va acorda finanţarea 

nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în 

cele trei Contracte de finanțare subsecvente, pe 

care beneficiarul declară că le cunoaşte şi le 

acceptă. 

Articolul 1 – Obiectul Acordului-cadru de finanțare 

1 (3) Beneficiarului i se va acorda finanţarea 

nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în 

Contractele de finanțare subsecvente, pe care beneficiarul 

declară că le cunoaşte şi le acceptă.  

Articolul 2 –  Durata de valabilitate a Acordului 

cadru de finanțare 

2 (1) Durata de valabilitate a prezentului Acord 

cadru de finanțare începe la data semnării acestuia 

de către părţile contractante. 

Articolul 2 –  Durata de valabilitate a Acordului cadru de 

finanțare 

2 (1) Durata de valabilitate a prezentului Acord cadru de 

finanțare începe la data semnării acestuia de către părţile 

contractante. 
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2 (2) Pe durata de valabilitate a Acordului – cadru 

de finanțare se vor încheia trei Contracte de 

finanțare subsecvente, după cum urmează: 

 primul Contract de finanțare va viza 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; 

 al doilea Contract de finanțare va viza o 

perioadă de implementare cuprinsă între 

începutul anului 2020 și data de 

31.12.2021, 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; 

 ultimul Contract de finanțare va viza 

perioada cuprinsă între începutul anului 

2022 și data de 31.12.2023 (inclusiv cele 

maximum 90 de zile calendaristice 

necesare pentru efectuarea ultimei plăți) 

și va avea o alocare de minimum 10% din 

valoarea totală a Acordului-cadru de 

finanțare. 

2 (3) Durata de valabilitate  a Acordului – cadru de 

finanțare se finalizează la data efectuării ultimei 

plăți aferente ultimului Contract de finanțare și nu 

va depăși 31 decembrie 2023. 

 

2 (2) Pe durata de valabilitate a Acordului – cadru de finanțare 

se vor încheia trei sau patru1 Contracte de finanțare 

subsecvente, în funcție de alocarea primită pentru perioada 

de tranziție, după cum urmează: 

(Pentru GAL-urile care primesc alocare suplimentară pentru 

perioada de tranziție se vor încheia patru contracte): 

 primul Contract de finanțare va viza 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; 

 al doilea Contract de finanțare va viza o perioadă de 

implementare cuprinsă între începutul anului 2020 și 

data de 31.12.2021, 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; 

 al treilea Contract de finanțare va viza perioada 

cuprinsă între începutul anului 2022 și data de 

31.12.2024, 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; 

 al patrulea Contract de finanțare va viza perioada 

cuprinsă între începutul anului 2025 și data de 

31.12.2025 (inclusiv cele maximum 90 de zile 

calendaristice necesare pentru efectuarea ultimei 

plăți) și va avea o alocare de minimum 3% din 

valoarea totală a Acordului-cadru de finanțare. 

(Pentru GAL-urile care nu primesc alocare suplimentară 

pentru perioada de tranziție se vor încheia trei contracte): 

 primul Contract de finanțare va viza o perioadă de 

implementare cuprinsă între data semnării și  data de 

31.12.2019, la care se vor adăuga maximum 30 de 

                                                           
1 La elaborarea Notificării pentru modificarea Acordului Cadru, se va selecta numărul de contracte și subpunctele 
aferente tipologiei GAL. Frazele din paranteze se vor șterge ulterior selectării variantei optime. 
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zile calendaristice pentru depunerea ultimului dosar 

de plată și, suplimentar acestora, 90 de zile 

calendaristice pentru efectuarea plății; 

 al doilea Contract de finanțare va viza o perioadă de 

implementare cuprinsă între începutul anului 2020 și 

data de 31.12.2021, 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; 

 al treilea Contract de finanțare va viza perioada 

cuprinsă între începutul anului 2022 și data de 

31.12.2025 (inclusiv cele maximum 90 de zile 

calendaristice necesare pentru efectuarea ultimei 

plăți) și va avea o alocare de minimum 10% din 

valoarea totală a Acordului-cadru de finanțare. 

2 (3) Durata de valabilitate a Acordului – cadru de finanțare 

se finalizează la data efectuării ultimei plăți aferente ultimului 

Contract de finanțare și nu va depăși 31 decembrie 2025. 

Text lipsă. Articolul 9 – Încetarea Acordului – cadru de finanțare 

9 (1) În cazul în care DGDR - AM PNDR decide retragerea 

autorizației de funcționare a Grupului de Acțiune Locală, la 

finalizarea contractelor selectate de GAL în cadrul Strategiei 

de Dezvoltare Locală, se va verifica respectarea condițiilor 

menționate la art. 3. În cazul în care se constată plata 

necuvenită a unor sume din cadrul Acordului Cadru se va 

proceda la recuperarea acestora și ulterior la încetarea 

Acordului Cadru. 

Contractul de finanțare subsecvent nr. 3 

Versiunea 06 Versiunea 07 

Articolul 2 – Durata de valabilitate, durata de 

execuţie și durata de implementare a 

Contractului de finanțare  

2 (1) Durata de valabilitate cuprinde durata de 

execuție și cea de implementare a contractului. 

Durata de execuție şi de implementare a 

Articolul 2 – Durata de valabilitate, durata de execuţie și 

durata de implementare a Contractului de finanțare  

2 (1) Durata de valabilitate cuprinde durata de execuție și cea 

de implementare a contractului. Durata de execuție şi de 

implementare a prezentului Contract de finanțare încep la 

data semnării acestuia de către părţile contractante. 
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prezentului Contract de finanțare încep la data 

semnării acestuia de către părţile contractante. 

2 (2) Durata de implementare a Contractului de 

finanțare începe la data ultimei semnături 

menționate în Contract, dar nu mai devreme de 

data de 01.01.2020 (pentru Contractul de 

finanțare nr. 2)/01.01.2022 (pentru Contractul de 

finanțare nr. 3) și se finalizează la data prevăzută la 

art. 2 a Acordului cadru de finanțare (Formular C1L  

- M 19 – submăsura 19.4), acesta reprezentând 

termenul limită până la care beneficiarul poate 

derula activitățile în cadrul Contractului de 

finanțare. 

2 (3) Durata de execuție a Contractului de 

finanțare cuprinde durata de implementare a 

proiectului (inclusiv derularea procedurii de 

achiziții) la care se adaugă termenul de maximum 

30 de zile calendaristice pentru depunerea 

ultimului dosar de plată și, suplimentar acestora, 

90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei 

plăți, fără a depăși data de  30 aprilie 

2020/2022/decembrie 2023 (se va completa în 

funcție de fiecare Contract de finanțare). 

2 (2) Durata de implementare a Contractului de finanțare 

începe la data ultimei semnături menționate în Contract, dar 

nu mai devreme de data de 01.01.2020 (pentru Contractul de 

finanțare nr. 2)/01.01.2022 (pentru Contractul de finanțare 

nr. 3)/ 01.01.2025 (pentru Contractul de finanțare nr. 4) și se 

finalizează la data prevăzută la art. 2 a Acordului cadru de 

finanțare (Formular C1L  - M 19 – submăsura 19.4), acesta 

reprezentând termenul limită până la care beneficiarul poate 

derula activitățile în cadrul Contractului de finanțare. 

2 (3) Durata de execuție a Contractului de finanțare cuprinde 

durata de implementare a proiectului (inclusiv derularea 

procedurii de achiziții) la care se adaugă termenul de 

maximum 30 de zile calendaristice pentru depunerea 

ultimului dosar de plată și, suplimentar acestora, 90 de zile 

calendaristice pentru efectuarea ultimei plăți, fără a depăși 

data de 30 aprilie 2020/ 2022/ 2025/ 31 decembrie 2025 (se 

va completa în funcție de fiecare Contract de finanțare). 

ANEXA I – Prevederi generale 

PREVEDERI GENERALE  

Articolul 3 – Obligaţii 

3 (4) Beneficiarul se obligă să depună la  SLIN – 

OJFIR :  

 Rapoarte Intermediare de Activitate – 

corespunzătoare etapei de derulare a 

proiectului, în situația în care doresc 

solicitarea de tranșe intermediare de 

plată; 

 Raportul final de activitate va fi depus în 

termen de maximum 10 zile lucrătoare 

după încheierea activităților din cadrul 

Contractului, dar nu mai târziu de data de 

ANEXA I – Prevederi generale 

PREVEDERI GENERALE  

Articolul 3 – Obligaţii 

3 (4) Beneficiarul se obligă să depună la  SLIN – OJFIR :  

 Rapoarte Intermediare de Activitate – 

corespunzătoare etapei de derulare a proiectului, în 

situația în care doresc solicitarea de tranșe 

intermediare de plată pentru acțiuni specifice 

capitolelor IV – VI din Bugetul indicativ; 

 Raportul final de activitate va fi depus în termen de 

maximum 10 zile lucrătoare după încheierea 

activităților din cadrul Contractului, dar nu mai târziu 

de data de 31.12 a anului calendaristic în care 

contractul încetează. Respectarea acestui termen 



                                                                     

                     
                      AFIR - Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale 2 Sud-Est CONSTANTA 
                      Constanta, Adresa: Petru Rareș, Nr: 6, Jud: Constanta , Tel: 0241 617 066 
                       E-mail: crfir2constanta@afir.info Web: www.afir.madr.ro 

  

31.12 a anului calendaristic în care 

contractul încetează. Respectarea acestui 

termen este obligatorie, nefiind permisă 

depunerea Raportului de activitate final 

după această dată; 

 Lunar, până în data de 25 a fiecărei luni, 

beneficiarul are obligația de a comunica, 

printr-o adresă, către OJFIR – SLIN, datele 

exacte de organizare a evenimentelor 

aferente capitolelor IV – VI care fac 

obiectul Graficului de implementare în 

vigoare, locația și intervalul orar de 

desfășurare a acestora, pentru luna 

următoare. Orice modificare/adăugare a 

acestora va fi comunicată cu minimum trei 

zile lucrătoare înainte de data 

evenimentelor. 

 Beneficiarul are obligația de  a întocmi, 

trimestrial, o situație centralizată 

cumulată pe modelul Tabelului 3 - Stadiul 

implementării SDL din Ghidul GAL pentru 

implementarea SDL. Situația centralizată 

va fi transmisă până în data de 5 a lunii 

calendaristice următoare finalizării 

trimestrului la CE SLIN OJFIR în format 

excel și va cuprinde informațiile din 

perioada cuprinsă între începutul 

implementării SDL și sfârșitul fiecărui 

trimestru. Necompletarea și 

netransmiterea trimestrială a acestui 

document, care este o sarcină obligatorie 

a GAL-ului conform prevederilor fișei 

tehnice a submăsurii 19.4, va avea drept 

consecință respingerea Cererilor de plată 

ulterioare aferente submăsurii 19.4 în 

etapa de verificare a conformității. GAL-ul 

va avea posibilitatea redepunerii Cererii 

de plată respective odată cu îndeplinirea 

atribuției de monitorizare 

antemenționată. 

este obligatorie, nefiind permisă depunerea 

Raportului de activitate final după această dată; 

 Lunar, până în data de 25 a fiecărei luni, beneficiarul 

are obligația de a comunica, printr-o adresă, către 

OJFIR – SLIN, datele exacte de organizare a 

evenimentelor aferente capitolelor IV – VI care fac 

obiectul Graficului de implementare în vigoare, 

locația și intervalul orar de desfășurare a acestora, 

pentru luna următoare. Orice modificare/adăugare a 

acestora va fi comunicată cu minimum trei zile 

lucrătoare înainte de data evenimentelor. 

 Beneficiarul are obligația de a întocmi, trimestrial, o 

situație centralizată cumulată pe modelul Tabelului 3 

- Stadiul implementării SDL din Ghidul GAL pentru 

implementarea SDL. Situația centralizată va fi 

transmisă până în data de 5 a lunii calendaristice 

următoare finalizării trimestrului la CE SLIN OJFIR în 

format excel și va cuprinde informațiile din perioada 

cuprinsă între începutul implementării SDL și sfârșitul 

fiecărui trimestru. Necompletarea și netransmiterea 

trimestrială a acestui document, care este o sarcină 

obligatorie a GAL-ului conform prevederilor fișei 

tehnice a submăsurii 19.4, va avea drept consecință 

respingerea Cererilor de plată ulterioare aferente 

submăsurii 19.4 în etapa de verificare a conformității. 

GAL-ul va avea posibilitatea redepunerii Cererii de 

plată respective odată cu îndeplinirea atribuției de 

monitorizare antemenționată. 

 Beneficiarul are obligația de a întocmi, 

trimestrial, o situație centralizată cumulată 

în forma indicată în Ghidul de implementare 

a submăsurii 19.4. Situația centralizată va fi 

transmisă până în data de 5 a lunii 

calendaristice următoare finalizării 

trimestrului la CE SLIN OJFIR și va cuprinde 

informațiile aferente trimestrului 

calendaristic anterior; deci datele de 

transmitere vor fi: 5 aprilie, 5 iulie, 5 

octombrie, 5 ianuarie. Necompletarea și 

netransmiterea trimestrială a acestui 
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 Beneficiarul are obligația de a 

întocmi, trimestrial, o situație 

centralizată cumulată în forma 

indicată în Ghidul de 

implementare a submăsurii 19.4. 

Situația centralizată va fi 

transmisă până în data de 5 a lunii 

calendaristice următoare 

finalizării trimestrului la CE SLIN 

OJFIR și va cuprinde informațiile 

aferente trimestrului calendaristic 

anterior; deci datele de 

transmitere vor fi: 5 aprilie, 5 iulie, 

5 octombrie, 5 ianuarie. 

Necompletarea și netransmiterea 

trimestrială a acestui document, 

care este o sarcină obligatorie a 

GAL-ului conform prevederilor 

fișei tehnice a submăsurii 19.4, va 

avea drept consecință respingerea 

Cererilor de plată ulterioare 

aferente submăsurii 19.4 în etapa 

de verificare a conformității. GAL-

ul va avea posibilitatea 

redepunerii Cererii de plată 

respective odată cu îndeplinirea 

atribuției de monitorizare 

antemenționată. 

Numai după avizarea Rapoartelor Intermediar/ 

Final de Activitate (privind activitățile care fac 

obiectul acestor rapoarte) de către OJFIR, 

beneficiarul poate depune cererile de plată. 

3 (5) Pe parcursul implementării fiecărui 

angajament cu AFIR, beneficiarii submăsurii 19.4 

au obligaţia de a prezenta minimum o cerere de 

plată, însoţită de documente justificative, 

excluzând cererea de plată privind avansul, în 

termen de maximum 12 luni de la semnarea 

fiecărui angajament legal cu AFIR, sub sancţiunea 

rezilierii acestuia şi retragerii autorizaţiei de 

document, care este o sarcină obligatorie a 

GAL-ului conform prevederilor fișei tehnice a 

submăsurii 19.4, va avea drept consecință 

respingerea Cererilor de plată ulterioare 

aferente submăsurii 19.4 în etapa de 

verificare a conformității. GAL-ul va avea 

posibilitatea redepunerii Cererii de plată 

respective odată cu îndeplinirea atribuției de 

monitorizare antemenționată. 

Numai după avizarea Rapoartelor Intermediar/ Final de 

Activitate (privind activitățile care fac obiectul acestor 

rapoarte) de către OJFIR, beneficiarul poate depune cererile 

de plată. 

3 (5) Pe parcursul implementării fiecărui angajament cu AFIR, 

beneficiarii submăsurii 19.4 au obligaţia de a prezenta 

minimum o cerere de plată eligibilă, însoţită de documente 

justificative, excluzând cererea de plată privind avansul, în 

termen de maximum 12 luni de la semnarea fiecărui 

angajament legal cu AFIR, sub sancţiunea rezilierii acestuia şi 

retragerii autorizaţiei de funcţionare a GAL. Acest termen 

poate fi prelungit cu maximum 3 luni, fără aplicarea de 

penalităţi, pe baza unui memoriu justificativ aprobat de AFIR. 
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funcţionare a GAL. Acest termen poate fi prelungit 

cu maximum 3 luni, fără aplicarea de penalităţi, pe 

baza unui memoriu justificativ aprobat de AFIR. 

 

Vă înștiințăm că  în ceea ce privește modificarea Art. 2 - Durata de valabilitate, durata de execuţie 
și durata de implementare a Contractului de finanțare pentru Contractele subsecvente nr. 3, este necesară 
încheierea de Acte Adiționale cu acordul părților, la solicitarea beneficiarilor, astfel încât să se asigure 
parcurgerea tuturor etapelor procedurale de verificare și avizare, inclusiv verificarea valabilității Scrisorilor 
de garanție pentru restituirea avansului. 

 
Vă înștiințăm că aveți obligația de a vă conforma modificărilor comunicate prin prezenta. Data 

intrării în vigoare a modificărilor este data confirmării luării la cunoștință de către beneficiar. 
Modificările și completările din prezenta Notificare fac parte integrantă din Acordul-cadru de 

finanțare/ Contractul de finanțare. 
 
 
Cu stimă, 
Director General Adjunct CRFIR 2 CONSTANTA 
Nume şi prenume: Simona LEOVEANU 
Semnătura 
 

Avizat, Director CRFIR 2 CONSTANTA 

Constantin HERDA 

Semnătura………… 

 

Am luat la cunoştinţă şi mă oblig a respecta noile 

prevederi contractuale, 

 

Beneficiar ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE 
LOCAL TECUCI SUD – EST 
Nume şi prenume: BUTUNOI ADRIAN-LIVIU 
Semnătura........................................ 

 

Avizat, Compartiment Juridic şi Contencios 

Nume şi prenume………....................... 

Semnătura………… 

Verificat, Șef SLIN-CRFIR  2 CONSTANTA 

Zoia BABU 

Semnătura………… 

Intocmit, Expert SLIN-CRFIR 2 CONSTANTA 
Cristiana Nichitescu 
Semnătura………… 
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