
 
 

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA COLINELE MOLDOVEI 
JUDETUL BOTOSANI & JUDETUL IASI 

Sediu: Sat SULITA, Strada Principala, nr. 75, comuna SULITA, Judetul Botosani 
Punct de lucru: orasul FLAMANZI, judetul Botosani 

Tel/fax: 0231/573.112; 0231/573.212; email: colinelemoldovei@gmail.com 
www.colinele-moldovei.ro 

 

Page 1 of 5 

 

Anunt lansare apel depunere proiecte 
Nr. 129 din 28.05.2013 

Data publicarii: 6/2013 
Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: 1/ M112/2013 

 
 
 Asociatia Grupul de Actiune Locala “COLINELE MOLDOVEI” anunta lansarea, in perioada 03 IUNIE – 03 IULIE 2013, a primei sesiuni de cereri de proiecte pentru 

Masura „112 Instalarea tinerilor fermieri " 
 

Fondurile disponibile pentru Masura 112 pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru instalarea tinerilor fermieri, conform Planului de Dezvoltare Locala a 
microregiunii COLINELE MOLDOVEI sunt de 192.000 Euro.  

Suma maxima care poate fi alocata unui proiect, cu titlu de sprijin financiar nerambursabil este, conform Strategiei1, de 12.000 Euro2. Sumele ramase disponibile la 
sfarsitul acestei sesiuni se vor reporta pentru sesiunea urmatoare. 

 
Depunerea proiectelor pentru  Masura 112  se va face la sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala “COLINELE MOLDOVEI” (com. Sulita) in intervalul orar 09:00 - 

15:00, de luni pana vineri.  
Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei masuri, 

disponibil pe site-ul www.apdrp.ro si pe site-ul Asociatiei www.colinele-moldovei.ro.  
Prevederile Ghidurilor Solicitantului se completeaza cu reglementarile cuprinse in Manualul de Procedura aferent masurii si cu Notele si Clarificarile emise de APDRP, 

publicate pe site-ul www.apdrp.ro.   
Procedura de selectie este afisata pe site-ul www.colinele-moldovei.ro  si poate fi consultata la sediul G.A.L.  
 

 Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta acestei masuri este: 03 IULIE 2013, ora 12:00.  
 
 Pentru a demonstra ca proiectul corespunde Strategiei de dezvoltare locala, solicitantul va atasa in mod obligatoriu Adresa emisa de GAL in acest sens.  

                                        
1 In conditiile acordarii unui sprijin nerambursabil de 100%  
2 Se vor respecta intocmai numarul de proiecte si alocarea finanicara corespunzatoare, asa cum sunt acestea prevazute in Strategia de dezvoltare locala   
  

http://www.apdrp.ro/
http://www.colinele-moldovei.ro/
http://www.apdrp.ro/
http://www.colinele-moldovei.ro/
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 In mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicita finantare trebuie implementat pe teritoriul G.A.L. COLINELE MOLDOVEI.  
 Aria geografica a teritoriului cuprinde urmatoarele localitati: Albesti, Blandesti, Calarasi, Copalau, Frumusica, Flamanzi, Hlipiceni, Lunca, Rauseni, Stauceni, Sulita, 

Todireni – din judetul Botosani si Deleni din judetul Iasi. 
 

Documentele justificative pe care trebuie să le anexeze solicitantul odată cu depunerea proiectului sunt prezentate în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 112 
disponibil pe site-ul www.apdrp.ro și www.colinele-moldovei.ro .  
 

La depunerea proiectului, solicitantul trebuie să prezinte următoarele documente, în funcție de natura proiectului : 
 

 Documente de proprietate/folosinta pentru exploatatia agricola: a) documente pentru terenul agricol care sa ateste dreptul la proprietate; b) documente 
pentru cladiri: actul de proprietate si alte documente care demonstreaza dreptul de folosinta asupra cladirii; c) documente pentru animale, pasari si familii de 
albine: -extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ circumscriptia veterinara (adeverinta eliberata de medicul veterinar de circumscriptie) din 
care sa rezulte: efectivul de animale detinut, al pasarilor si al familiilor de albine si data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploatatiei, însotit de 
formular de miscare ANSVSA/DSVSA; d) copie din Registrul agricol emis de Primarii care sa confirme dreptul de proprietate si/ sau de folosinta 
(arenda/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/animalelor înregistrate pentru baza de productie, cu stampila primariei si mentiunea „Conform cu 
originalul”. 

 Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza conform OG 44/ 2008 în PFA sau ÎI: document de la banca cu datele de identif icare ale bancii si ale contului 
aferent proiectului FEADR; certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care specifica faptul ca solicitantul este autorizat conform OG 44/2008 
în PFA sau ÎI; certificatul de înregistrare eliberat de ORC. 

 Pentru solicitantii autorizati conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat si administrator unic, document de la banca cu datele de identificare ale bancii si ale 
contului aferent proiectului FEADR. 

 Pentru solicitantii autorizati conform OG 44/2008 sau SRL: Certificate care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale si sociale emise de Directia Generala a 
Finantelor Publice si de primariile pe raza carora îsi au sediul social si punctele de lucru. 

 Pentru solicitantii neautorizati, persoane fizice: Certificate care sa ateste lipsa datoriilor catre bugetul local de la primariile pe raza carora îsi au domiciliul. 
 Cazierul judiciar. 
 Copia actului de identitate pentru solicitant si al sotiei/ sotului. 
 Pentru solicitantii autorizati conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat si administrator unic - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care 

specifica faptul ca solicitantul este asociat si administrator unic, Certificatul de înregistrare eliberat de ORC. 
 Copie dupa diploma de studii. 

http://www.apdrp.ro/
http://www.colinele-moldovei.ro/
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 Document (carte de munca sau adeverinta de la locul de munca) care atesta faptul ca solicitantul a desfasurat activitati în domeniul agricol mai mult de 50% 
din timpul de lucru cu cel putin 12 luni, înaintea instalarii sale pe cont propriu sau Declaratia pe propria raspundere a solicitantului ca este membru al unei 
familii de fermier si ca a lucrat mai mult de 50% din timpul sau de lucru în cadrul fermei. 

 Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatatiei. 
 Declaratia pe propria raspundere a solicitantului privind exploatatia agricola  - ca nu a mai accesat Masurile 112 si 141 si/sau sotul/sotia si nu detine în 

proprietate/ folosinta alte terenuri, animale, pasari si familii de albine, în afara celor declarate în Planul de afaceri. 
 Document care atesta ca solicitantul este înregistrat într-o forma asociativa, ca membru. 
 Angajament de agro-mediu pentru o perioada de 5 ani. 

 
Cerințele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul: 
 

Pentru conformitatea Cererii de Finanţare se va verifica: 

- dacă e corect completata  

- dacă e prezentată în format tipărit şi electronic 

- dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezentate în 2 exemplare: original şi copie. 
 
La verificarea eligibilităţii Cererii de Finanţare se vor urmări: 

- daca solicitantul este eligibil  

- daca proiectul indeplineste criteriile de eligibilitate si de selectie 

- daca bugetul proiectului este in limitele mentionate. 
 
Criteriile de selectie si punctajul aferent este prezentat mai jos: 

Nr 
crt 

Criterii de selectie Punctaj 

1 Solicitantul detine o ferma de semi-subzistenta - solicitantul completeaza sectiunea specifica „Stabilirea dimensiunii economice a fermei” a 
Cererii de Finantare, din care va trebui sa rezulte ca exploatatia agricola detinuta are o dimensiune economica cuprinsa între 6 si 8 UDE. 

20 

2 Solicitantul detine o exploatatie agricola (cu profil vegetal/animal) într-o zona defavorizata respectiv: 

- zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata în anexa 

15 
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      Punctajul minim de realizat: 30 de puncte. 

la Ghidul Solicitantului; 

- alte zone cu handicap natural decât zona montana conform Listei Unitatilor Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele 
Semnificativ Defavorizate/ Listei localitatilor din Zonele Defavorizate de Conditii Naturale Specifice prezentate în anexa la Ghidul 
Solicitantului. 

3 Solicitantul are în proprietate exploatatia agricola: 
  - solicitantul ataseaza la Cererea de Finantare documente prin care sa demonstreze ca, detine în proprietate întreaga exploatatie: 
      - documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol autentificate de notar, conform legislatiei în vigoare; 
      - documente care atesta dreptul real principal de proprietate al cladirilor din exploatatie; 
      - extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA din care sa rezulte: efectivul de animale detinut, al pasarilor si al familiilor de       
albine si data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploatatiei, însotit de formular de miscare ANSVSA/DSVSA. 

30 

4 Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa, recunoscuta. 
Forme asociative: 

- grupuri de producatori recunoscute în conformitate Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor 
de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice; 

- grupuri si organizatii de producatori în sectorul fructe si legume recunoscute conform Hotarârii Guvernului nr. 1078/2008 privind 
acordarea de sprijin financiar grupurilor de producatori recunoscute preliminar si organizatiilor de producatori în sectorul fructe si 
legume; 

- societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 1/2005; 
- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004; 
- organizatii de îmbunatatiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004; 
- membrii ai unei asociatii care este membra în Organizatii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare – OIPA. 
Formele asociative pot fi constituite si recunoscute la nivel local, judetean si national. 

20 

5 Solicitantul acceseaza masura de agro-mediu: 

- solicitantul ataseaza la Cererea de Finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta a accesat Masura 214 „Plati de Agro–
mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul si-a asumat, în mod voluntar, angajamente de agro–mediu pentru o perioada de cinci 
ani de la data semnarii angajamentului. 

15 

 TOTAL 100 
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Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Presedintele Comisiei 
de Selectie. Asociatia Grupul de Actiune Locala “COLINELE MOLDOVEI” va notifica in scris si prin intermediul paginii de internet  www.colinele-moldovei.ro, in maxim 30 
de zile de la inchiderea sesiunii de depunere, pe toti solicitantii, privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia. 

Informatii detaliate privind accesarea si derularea Masurii 112 din cadrul GAL sunt cuprinse in „GHIDUL SOLICITANTULUI" postat pe paginile www.colinele-
moldovei.ro si www.apdrp.ro.  

Va asteptam la sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala “COLINELE MOLDOVEI” din comuna Sulita, strada Principala nr. 75, judetul Botosani (vis-a-vis de sediul 
Primariei comunei Sulita). Sunati la 0759.017.601, sau scrieti-ne pe adresa Asociatiei Grupul de Actiune Locala “COLINELE MOLDOVEI”, sau colinelemoldovei@gmai.com , 
pentru a afla cum puteti obtine si dumneavoastra fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurala prin intermediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala COLINELE 
MOLDOVEI. 

Criteriile de departajare pentru proiectele cu acelasi punctaj sunt urmatoarele: 

- Vor fi selectate proiectele care vor genera mai multe locuri de munca;  

- Vor fi selectate proiecte din zona unde rata saraciei este mai mare.  
Comitetul de selectie este format din 15 membri (4 reprezentanti ai sectorului public, 7 din sectorul privat si 4 din partea societatii ciivile). 

 Solicitantii care se considera nemultumiti de rezultatul Raportului de Selectie intermediar, in termen de maxim 5 zile  lucratoare, de la primirea notificarii, dar nu mai 
mult de 7 zile de la afisarea pe site-ul propriu GAL a Raportului Intermediar de Selectie, pot depune contestatie in acest sens, in scris, la secretariatul GAL.  

Comisia pentru solutionarea contestatiilor (formata din 7 membri – 2 reprezentanti din sectorul public si 5 din sectorul privat) va intocmi, comunica si afisa pe site-ul 
propriu si la sediul Asociatiei - Raportul privind Solutionarea Contestatiilor.  

Pe baza acestui Raport, Comitetul de Selectie inainteaza raportul intermediar de selectie catre structurile APDRP din teritoriu, 
ulterior definitivand  Raportul de Selectie Final.  
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