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Anunt lansare apel depunere proiecte 
Nr. 85 din 02.05.2013 

Data publicarii: 5/2013 
Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: 1/ M121/2013 

 
 
 Asociatia Grupul de Actiune Locala “COLINELE MOLDOVEI” anunta lansarea, in perioada 10 MAI – 10 IUNIE 2013, a primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Masura 

„121 Modernizarea exploatatiilor agricole" 
 

Fondurile disponibile pentru Masura 121 pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru modernizarea exploatatiilor agricole, conform Planului de Dezvoltare 
Locala a microregiunii COLINELE MOLDOVEI sunt de 246.600 Euro.  

Suma maxima care poate fi alocata unui proiect, cu titlu de sprijin financiar nerambursabil este, conform Strategiei1, de 40.000 Euro2. Sumele ramase disponibile la 
sfarsitul acestei sesiuni se vor reporta pentru sesiunea urmatoare. 

 
Depunerea proiectelor pentru  Masura 121  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: 10 IUNIE 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 40%  
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 121 
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 : 
 
 Studiu de fezabilitate pentru proiecte cu lucrări de construcții și/sau montaj; 
 Proiect tehnic pentru proiecte pentru lucrări de construcții și/sau montaj; 
 Memoriu Justificativ pentru proiecte fără lucrări de construcții  și/sau montaj; 
 Situațiile financiare; 
 Documente pentru terenul agricol și/sau imobil(clădiri); 
 Document pentru efectivul de animale deținut în proprietate; 
 Certificat de urbanism /autorizație de construcție pentru proiecte care prevăd construcții; 
 Clasarea Notificării/Adresa de Negație sau Decizia etapei de încadrare sau Acord de aviz/Aviz Natura 2000 sau Decizia etapei de evaluare inițială; 
 Documente care să dovedească capacitatea și sursele de cofinanțare a proiectului; 
 Document de la banca cu datele de identificare ale bancii si contului aferent proiectului FEADR 
 Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale și sociale; 
 Notificare care sa ateste conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar/ Adresa de la ANSVSA/DSVSA care sa mentioneze „in 

urma verificarii documentatiei prezentate se certifica faptul ca proiectul nu face obiectul notificarii/notificarii pentru siguranta alimentelor/autorizarii/inregistrarii 
emis conform Protocolului de colaborare dintre APDRP si DSVSA; 

 Aviz sanitar privind conformitatea proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica/Notificare privind conformitatea proiectului cu conditiile de igiena si 
sanatate publica/Notificare ca investitia nu face obiectul evaluarii conditiilor de igiena;  

 pentru unitatile care se modernizeaza - Autorizație sanitară; - Autorizație Veterinară; - Notă de constatare privind condițiile de mediu; 
 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte faptul ca solicitantul are capital privat 100% și codul CAEN conform activitatii 

pentru care solicita finantare, existenta punctului de lucru (daca este cazul) și că nu se afla în proces de lichidare fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), 
reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/ 2006, republicata. 

http://www.apdrp.ro/
http://www.colinele-moldovei.ro/
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 Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului conform legislației în vigoare sau Hotărâre judecătorească definitivă pronunțată pe baza 
actului de constituire și a statutului propriu (în cazul Societăților agricole) insotita de Statutul Societatii agricole. Şi dacă este cazul, Aviz de recunoaştere pentru 
grupurile de producători emis de MADR.; 

 Pentru soiuri nobile de viță de vie pentru vin: a) Declarația de sortiment viticol eliberată de DAJ; b) Declarație de defrişare a viței de vie și cerere pentru eliminarea 
parcelei defrişate din Registrul plantațiilor viticole vizată de Inspecția de Stat pentru Control Tehnic Vitivinicol ;c) Cerere de autorizare a replantării viței de vie și 
de înscriere în Registrul plantațiilor viticole vizată de Inspecția de Stat pentru Control Tehnic Vitivinicol; 

 Autorizația de plantare pentru proiectele care vizează înființarea sau reabilitarea plantațiilor pomicole, de arbuşti fructiferi şi viță de vie pentru struguri de masă, 
eliberată de către DADR. 

 Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile costuri 
şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanții care au mai beneficiat de programe de finanțare nerambursabilă, începand cu anul 2002 
pentru acelaşi tip de activitate 

 Fișa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică aprobată de DAJ însoțită de contractul cu un organism de inspecție și certificare aprobat de MADR; 
 Document emis de către grupul de producători / societatea cooperativă / cooperativă agricolă/ organizatie de imbunatatiri funciare/ Organizatia Interprofesională 

pentru Produsele Agroalimentare (OIPA), din care să reiasă că solicitantul este membru al acesteia însoțit de documentul de înființare al acestora (act constitutiv 
și statut). 

 Acte de studii/Certificat sau Declarație pe propria răspundere care să se menționeze că responsabilul legal de proiect/beneficiarul va urma un curs de pregătire 
profesională, până la finalizarea proiectului, înaintea ultimei plăți a ajutorului; 

 Raport de evaluare a clădirii care se renovează întocmit de un evaluator autorizat. 
 Document care sa certifice vechimea cladirilor care se demoleaza (autorizatie de construire sau alt document oficial) 
 Alte documente justificative (se vor specifica după caz): Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza în PFA/ intreprindere individuala în termen de 30 de zile 

lucratoare de la primirea Notificarii privind selectarea Cererii de finanțare;  Declarația pe propria răspundere privind cofinanțarea conform Anexei 13 (diponibila pe 
site-ul www.apdrp.ro) ; 
 
Cerințele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul: 
 

Pentru conformitatea Cererii de Finanțare 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. 
 

http://www.apdrp.ro/
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La verificarea eligibilității Cererii de Finanțare 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:  
SECTORUL VEGETAL SI SECTORUL ANIMAL 

Nr 
crt 

Criteriul de selectie Punctaj  

1 Exploatații agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse. N/A 

2 Criteriul de selectie nr. 2 cumulat pentru toate cele trei componente (sectoare prioritare, sisteme de irigatii și energie regenerabilă) poate 
primi:  
PENTRU SECTORUL VEGETAL 
Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai jos:  

(i; ) legume 
(ii) pepiniere și plantatii de pomi și arbusti fructiferi, capsunarii;  
(iii) culturi de câmp;  
(iv) pepiniere și plantații de viță de vie pentru vin (cu exceptia restructurarii/reconversiei plantatiilor de viță de vie) și struguri de masa;  

PENTRU SECTORUL ANIMAL 

Exploatatii din sectoarele prioritare, in ordinea de prioritati prezentata mai jos: 

 (i; ) bovine  

- Carne 
- Lapte  

(ii) ovine si caprine 

- Ingrasare 
- Reproductie 

(iii) porcine; 

- Reproductie 

 
Max 50 
puncte 

 
 

35 
33 
26 
21 

Max 50 puncte 
 

 
30 
32 

 
35 
33 

 
30 
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- Ingrasare   

(iv) pasari  

- Carne 
- Oua   

Proiectele din sectorul vegetal de la prioritățile i, ii iii şi iv care au investiții în sisteme de irigații, vor primi punctaj suplimentar pentru acest 
criteriu de selecție. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții în sisteme de irigații se acordă în funcție de ponderea acestor investiții în valoarea totală 
eligibilă a proiectului şi se adaugă la punctajul obținut, pentru sectoare prioritare.  

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în producerea și utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj 
suplimentar. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea totală 
eligibilă a proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut pentru sectoare prioritare. 
Materia primă folosită pentru obţinerea energiei regenerabile trebuie să provină din ferma proprie iar energia obţinută, inclusiv din alte surse 
regenerabile (solară, eoliană, termală și alte surse de același tip), să fie folosită exclusiv în cadrul fermei 

31 

 
30 
31 

 
 

10 
 

 
 

5 
 
 
 
 

3 Exploatatii agricole de semi-subzistență 
Sunt exploatatiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar care comercializeaza și o parte din productia realizata. 
Dimensiunea economica a exploatatiilor de semi-subzistenta poate varia între 2 și 8 UDE. Calculul aferent UDE, se va prezenta în SF/MJ. 
Elementele de calcul sunt prezentate în GS. Categoriile de solicitanti care pot primi punctaj la acest criteriu de selectie sunt: 
- Persoana fizica 
- Persoana fizica autorizata înfiintata în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare; 
- Întreprindere individuala înfiintata în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare; 

 
 

5 

4 Beneficiarul este, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, membru al unei forme asociative, sau formă asociativă, 
recunoscute conform legislației naționale în vigoare 
Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la cererea de finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta 
este: 
- membru al uneia din urmatoarele forme asociative,: 
- grup de producatori, constituit conform OG nr. 37 /2005, cu modificarile şi completările ulterioare/ grup de producători în sectorul legume și 
fructe, constituit conform HG nr.1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar și 
organizațiilor de producători în sectorul fructe și legume; 
- societate cooperativa agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005 cu modificarile şi completările ulterioare;  

 
 
 
 

10 
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- cooperativa agricolă, constituita conform Legii nr. 566/ 2004, cu modificarile și completarile ulterioare, 
- organizație de îmbunătățiri funciare, constituita conform Legii îmbunatatirilor funciare nr. 138/ 2004, cu modificarile și completările 
ulterioare. 
- membri ai unei Organizatii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizații 
profesionale (asociații) din componența unei OIPA 
sau, 
Solicitantul este constituit ca forma asociativa potrivit urmatoarelor reglementari: societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, 
cu modificările şi completările ulterioare sau - întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008 cu modificari şi completări 
ulterioare, care aplică în nume propriu. 

5 Exploatații agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip de activitate 5 

6 Exploatatii agricole în sistem ecologic 3 

7 Proiectele care au și investitii pentru procesarea produselor agricole 
Beneficiarii trebuie sa demonstreze prin SF/MJ ca cel putin 50% din materia prima procesata provine din ferma proprie. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții pentru procesare în cadrul fermei, se acordă în funcție de ponderea acestor investiții în 
valoarea totală eligibilă a proiectului. 

 
5 

8 Exploatații agricole deținute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului 
Categoriile de solicitanti carora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de selectie sunt urmatoarele: 
- persoană fizică autorizată (constituita conform OUG nr.44/2008 cu modificarile şi completările ulterioare); 
- intreprindere individuala (constituita conform OUG nr.44/2008), cu modificările și completările ulterioare; 
- asociat unic persoană fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu răspundere limitată înfiinţate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică autorizată/intreprindere individuala până la încheierea contractului de 
finanţare (conform doc. 18.1). 

 
10 

9 Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în: 
- zona montana cu handicap natural conform Listei UAT-urilor din zona montana defavorizata, prezentata în anexa la GS 
- alte zone cu handicap natural decât zona montana conform Listei UAT-urilor din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate / Lista 
localitatilor din Zonele Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice prezentate în anexa la GS  

 
5 

 Total  93 

 CRITERII DE SELECTIE LOCALA  

1 Proiecte care includ si investitii pentru protectia mediului (achizitie de bunuri sau constructii) 7 

 TOTAL 100 
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Punctaj minim de realizat: 15 puncte. 
 
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 121 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 
prorpiu si la sediul Asociatiei - Raportul privind Solutionarea Contestatiilor.  

Pe baza acestui Raport, Comitetul de Selectie definitiveaza Raportul de Selectie Final, care va fi inaintat spre analiza si aprobare structurilor APDRP din teritoriu.  
 

http://www.colinele-moldovei.ro/
http://www.colinele-moldovei.ro/
http://www.colinele-moldovei.ro/
http://www.apdrp.ro/
mailto:colinelemoldovei@gmai.com

