
 
 

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. 131 din 28.05.2013 

Data publicarii: 6/2013 
Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: 1/ M221/2013 

 
 
 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 „221 Prima împădurire a terenurilor agricole”. 
 

Fondurile disponibile pentru Masura 221 pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru impadurilrea terenurilor agricole, conform Planului de Dezvoltare 
Locala a microregiunii COLINELE MOLDOVEI sunt de 210.000 Euro.  

Suma maxima care poate fi alocata unui proiect, cu titlu de sprijin financiar nerambursabil este, conform Strategiei1, de 9.333 Euro2. Sumele ramase disponibile la 
sfarsitul acestei sesiuni se vor reporta pentru sesiunea urmatoare. 

 
Depunerea proiectelor pentru  Masura 221  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 70%  
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/
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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 221 
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 : 
 
 Proiect de împădurire avizat de ITRSV întocmit cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniu şi cu prevederile fişei tehnice a măsurii M221; 
 Documente care atesta dreptul de proprietate şi/sau de arendă/concesiune (dacă e cazul) asupra terenului agricol care face obiectul împăduririi: titlu de 

proprietate/ contract de vânzare-cumpărare/inventarul domeniului public (aprobat în condiţiile legii) ca şi contractul de concesionare/arendare; 
 Pentru AUTORITĂŢI PUBLICE LOCALE: 

- Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public. 
- Hotărârea consiliului local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar. 

 Pentru PERSOANE JURIDICE de drept privat:  
                     -  Titlul de proprietate/contractul de vânzare-cumpărare/etc. având menţionat ca proprietar numele societăţii/ asociaţiei care solicită sprijinul. 

             - Act /hotărâre a organului de decizie al PERSOANEI JURIDICE de drept privat proprietare de teren privind instrumentarea proiectului, cu desemnarea 
reprezentantului legal şi cu referire la următoarele puncte (obligatorii): suprafeţele destinate împăduririi;  acordul pentru împădurire şi asumarea obligaţiilor ce 
decurg din aceasta; angajament de schimbare a categoriei de folosinţă a terenurilor din agricol în silvic în cazul în care solicitarea de sprijin va fi acceptată în 
termen de 5 ani de la înfiinţarea plantaţiei. 
             - Prezentarea situaţiilor financiare anuale (bilanţ inclusiv cont de profit şi pierdere) pentru ultimul an încheiat, a fişei contului 701 şi a altor documente 
financiar contabile (dacă e cazul) ca şi a unei declaraţii semnate de reprezentantul legal şi directorul economic/contabilul şef al societăţii care să certifice că minim 
25% din timpul de lucru este destinat muncii în agricultură şi că minim 25% din veniturile totale sunt venituri din agricultură; 

                              -  Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului cu maxim 30 de zile înainte de data depunerii cererii de finanţare. 
                              -   Hotărâre judecătorească privind înregistrarea persoanei juridice pentru forme asociative – pentru asociatii; 
                              -   Actul de înfiinţare şi statutul asociaţiei; 
                              -   Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului. 

 Pentru PERSOANE FIZICE/PFA: 
              -  Titlul de proprietate/contractul de vânzare-cumpărare/etc.; Declaraţie pe proprie răspundere, în care să se menţioneze:  

http://www.apdrp.ro/
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                    - suprafeţele destinate împăduririi - acordul pentru împădurire şi asumarea obligaţiilor ce decurg din împădurire;  
                      - angajament de schimbare a categoriei de folosinţă a terenurilor din agricol în silvic în cazul în care solicitarea de sprijin va fi acceptată, în termen de 5     ani 

de la înfiinţarea plantaţiei. 
          - Declaraţie pe proprie răspundere autentificată de notarul public privind media veniturilor din activităţile neagricole pentru ultimii doi ani încheiaţi şi timpul   
alocat muncii în agricultură, care să certifice că minim 25% din timpul de lucru este destinat muncii în agricultură.      
          - Document de la Consiliul Judeţean pentru confirmarea faptului că terenurile respective nu sunt menţionate în programe sau planuri naţionale sau locale 
de amenajare a teritoriului ca deservind un interes public major, la data depunerii cererii de finanţare; 

             - Acordul pentru împădurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetaţie forestieră (aprobarea de dezvoltare) emis de structura teritorială de 
specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură (ITRSV); 
             - Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului. 

 În cazul în care terenul propus pentru împădurire face obiectul unui contract de concesionare / arendare se va prezenta contractul de concesionare / arendare sau 
tabelul centralizator emis de Primărie semnat de persoanele autorizate; 

 Declaraţie notarială a proprietarului terenului; 
 Documente privitoare la acordul proprietarilor terenului/alţi deţinători pentru împădurire şi asumarea obligaţiilor ce decurg din aceasta; 
 Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei şi ale contului aferent proiectului FEADR; 
 Certificate de atestare fiscală care să ateste lipsa datoriilor fiscale şi sociale şi graficul de reeşalonare; 
 Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant; 
 Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria „firme în dificultate”; 
 Alte documente justificative (se vor specifica după caz): conform site www.apdrp.ro. 

 
        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. 

 

http://www.apdrp.ro/
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Criteriile de selectie si punctajul aferent pentru proiectele de prima impadurire a terenurilor agricole este prezentat mai jos:  

Nr crt Criteriul de selectie Punctaj  

1 Poziţia terenului funcţie de zona geografică (altitudine): 
-  câmpie 
-  Deal 
-  munte 

Maxim 20 
20 
15 
10 

2 Mărimea plantaţiei: se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru împădurire cu suprafaţă mai mare: 
- >50 ha 
- ≤ 50 ha 

Maxim 20 
20 
10 

3 Distanţa faţă de pădurile deja existente: 
- terenuri din vecinătatea pădurilor existente 
- terenuri izolate 

Maxim 15 
15 
5 

4 Gradul de degradare a terenului: 
- terenuri afectate de eroziune sau deşertificare 
- terenuri afectate de alte fenomene de degradare (ex. salinizare, alcalinizare, compactare, etc.) 

Maxim 15 
15 
5 

5 Ciclul de producţie / vârsta de exploatare a pădurii: 
- vârsta de exploatare a pădurii > 40 ani 
- vârsta de exploatare a pădurii ≤ 40 ani 

Maxim 10 
10 
5 

6 Numărul de specii utilizate în lucrările de împădurire: 
- cel puţin 2 specii în compoziţie. 
- 1 specie 

Maxim 10 
10 
5 

 TOTAL (punctaj criterii conform Ghid APDRP) 90 

            CRITERII DE SELECTIE LOCALA 

7 Proiecte prin care se creează locuri de muncă; 5 

8 Beneficiarul are vârsta de maxim 40 de ani. 5 

 TOTAL (punctaj criterii locale) 10 

 TOTAL  100 

        Punctajul minim de realizat: 15 puncte. 
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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 221 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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