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NOTA DE APROBARE PRIVIND MODIFICAREA ACORDULUI CADRU DE FINANȚARE 

 

Număr Acord cadru de finanţare: 19400211011670115360/29.12.2016 
Denumirea beneficiarului: Asociația Grupul de Acțiune Locală Arieșul Mare 
 Titlul proiectului: SM 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare” 
Adresa: Loc. Albac, sat Albac, str. Closca,  nr. 9, jud. Alba 
 
 

Cazuri care fac obiectul modificării Acordului-cadru de finanțare prin Notă de aprobare: 
 
 

 Modificarea valorii totale a Acordului-Cadru de finantare; 

 Modificarea Anexei I la Acordul – cadru de finanțare, privind modificarea valorilor globale 

aferente Contractelor de finanțare.  

 Modificarea Anexei III la Acordul – cadru de finanțare - Strategia de Dezvoltare Locală, numai 

după primirea acordului DGDR AM PNDR. 

 Schimbarea reprezentantului legal al beneficiarului. 

 Schimbarea sediului social al beneficiarului menționat în Acordul-cadru . 

 Modificări intervenite în conținutul Autorizației de funcționare emise de către DGDR - AM 
PNDR. 

 Alte situații specifice (se vor analiza punctual, în funcție de situațiile identificate pe 
parcursul implementării - ex.: realocarea sumelor neutilizate la sfârșitul unui Contract de 
finanțare, excepție făcând ultimul Contract aferent Acordului-cadru de finanțare). 

 

În urma analizării Notei explicative nr. FN și a documentelor justificative atașate privind 
modificarea Acordului cadru de finanțare nr. 19400211011670115360/29.12.2016 înregistrată la 
OJFIR Alba cu nr. 354/17.03.2021  prin care se solicită  modificarea Anexei III Acordul – cadru de 
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finanțare - SDL conform solicitarilor aprobate de AM PNDR prin Nota de aprobare nr. 
221.047/2021, dupa cum urmeaza: 

 
Modificarea Anexei 8 - “Atribuții și funcții echipă de implementare” din SDL, în ceea ce 

privește cerințele pentru ocuparea posturilor astfel: 

➢ pentru ocuparea postului de “manager GAL”, cerința pentru studii va avea următorul 

cuprins: “Studii superioare în domeniul administrației publice, tehnice  științe economice, 

științe juridice, științe sociale, silvicultură”, iar cerința privind specializările va fi eliminată. 

➢ pentru ocuparea postului “responsabil cu animarea teritoriului”, cerința pentru studii va 

avea următorul cuprins: “Studii medii cu diplomă de bacalaureat sau superioare în 

domeniul administraţiei publice, tehnice, ştiinţe economice, ştiinţe sociale sau agricole”, 

iar cerința privind specializările va fi eliminată. 

➢ pentru ocuparea postului “responsabil cu activitatea de monitorizare”, cerința pentru 

studii va avea următorul cuprins: “Studii superioare în domeniul administrației publice, 

tehnice  științe economice, științe sociale sau agricole”, iar cerința privind specializările 

va fi eliminată. 

➢ pentru ocuparea postului “responsabil tehnic”, cerința privind specializările va fi 

eliminată. 

 propunem spre aprobare  modificarile solicitate. 
 
Acordul Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale reprezentată prin OJFIR ALBA, însoţit de 
documentaţia menționată anterior, devin parte integrantă din Acordul-cadru de 
finanțare/Contractul de finanţare. 
 

Avizat, Şef SLIN – OJFIR 

KOTZOR ADINA 

Semnătura...... 

Data: 18.03.2021 

 

Întocmit, Expert SLIN-OJFIR 

APOLZAN IULIANA 

Semnătura....... 

Data: 18.03.2021 
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