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Anunt lansare apel depunere proiecte 
 

Nr. 483 din 03.10.2013 
Data publicarii: 10/2013 

Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: 2/ M413.13/2013 
 
 

        Asociatia Grupul de Actiune Locala “COLINELE MOLDOVEI” anunta lansarea, in perioada 04 OCTOMBRIE – 04 NOIEMBRIE 2013, a celei de-a doua sesiuni de cereri de 
proiecte pentru Masura „413.13 Incurajarea activitatilor turistice”. 
 

Fondurile disponibile pentru Masura 413.13 pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru incurajarea activitatilor turistice, in baza modificarii Planului de 
Dezvoltare Locala a microregiunii COLINELE MOLDOVEI sunt de 400.000 Euro.  
        Suma maxima care poate fi alocata unui proiect, cu titlu de sprijin financiar nerambursabil este, conform Ghidului solicitantului, de 200.000 Euro. Facem precizarea 
ca totalul fondurilor nerambursabile, puse la dispozitia beneficiarilor publici, sunt de 70.000 euro. 
        Suma maxima a unui proiect este de 400.000 euro. 
        Sumele ramase disponibile la sfarsitul acestei sesiuni se vor reporta pentru sesiunea urmatoare. 
 

Depunerea proiectelor pentru  Masura 413.13  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: 04 NOIEMBRIE, 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. 
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 313 

disponibil pe site-ul www.apdrp.ro și www.colinele-moldovei.ro.  
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La depunerea proiectului, solicitantul trebuie să prezinte următoarele documente, în funcție de natura proiectului: 
 Studiu de fezabilitate/Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii  pentru proiecte cu lucrări de construcții și/sau montaj, insotit de aviz tehnic emis de ISC 

pentru proiectele depuse de comune si ADI-uri; 
 Studiu de Fezabilitate, pentru proiecte cu lucrări de construcții şi/ sau montaj, întocmit conform conținutului cadru pentru solicitanții privați 
 Expertiza tehnică de specialitate asupra construcției existente şi Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor, pentru proiectele care prevad lucrari de modernizare 
 Proiect tehnic pentru proiecte pentru lucrări de construcții și/sau montaj; 
 Memoriu Justificativ pentru proiecte fără lucrări de construcții  și/sau montaj; 
 Situațiile financiare; 
 Certificat de urbanism /autorizație de construcție pentru proiecte care prevăd construcții, insotit, conform Ghidului, de Avizul faza SF privind respectarea 

specificului arhitectural local  emis de filiala teritoriala a Ordinului Arhitectilor 
 Pentru comune şi ADI-uri - Inventarul domeniului public/ privat întocmit conform legislației în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia (în 

cazul în care clădirea/ terenul este inclus în domeniul public/ privat al comunei) si/sau Inventarul domeniului public/ privat întocmit conform legislației în vigoare 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia pentru terenul pe care se realizează investiția, însoțit de acordul autorității deținătoare (în cazul în care 
terenul este inclus în domeniul public/ privat sau administrarea unei autorități publice locale, alta decât solicitantul), dacă este cazul. În situația în care în 
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, atestat prin HG, au survenit modificări şi/ sau completări, solicitantul trebuie să depună și: Hotărârea 
consiliului local privind aprobarea modificărilor la inventar, cu respectarea prevederilor art. 115, alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, adică să fi fost supusă controlului 
de legalitate al Prefectului, în condițiile legii/ alte documente care sa ateste dreptul de proprietate si/sau de folosinta al terenului, in conditiile specificate in GS;  

 Pentru ONG/ Micro-întreprinderi/ Persoane fizice -  Document care atestă dreptul de proprietate asupra clădirii si/sau terenului sau Contract de concesiune pentru 
clădirea si/sau terenul unde va fi realizată investiția, pe o durată de minimum 10 ani de la depunerea Cererii de Finanțare/alt document incheiat la notariat, in 
conditiile mentionate de Ghidul Solicitantului;  

 Clasarea notificării/Decizia etapei de evaluare inițială/Decizia etapei de încadrare/Acord de mediu/ Aviz Natura 2000 pentru ariile naturale protejate, eliberate de 
Autoritatea competentă pentru protecția mediului. 

 Avizul sanitar privind constatarea conformității proiectului cu condițiile de igienă şi sanatate publică/Notificare privind constatarea conformității proiectului cu 
condițiile de igienă şi sănătate publică/Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă si sanatate publica 

 Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar – veterinar şi că prin realizarea investiției în conformitate cu 
proiectul verificat de DSVSA județeană,  unitatea va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar - veterinar şi pentru siguranța alimentelor. 

 Pentru unitățile care se modernizează: Autorizația Sanitară/Notificarea de constatare a conformității unității cu legislația sanitară, emisă cu cel mult un an înaintea 
depunerii cererii de finanțare și/sau Autorizația Sanitar-veterinară/ Dovada înregistrării pentru siguranța alimentelor/Notificare de constatare a conformității 
unității cu legislația sanitar veterinară şi siguranța alimentelor, emise cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finanțare si Nota de constatare privind 
condițiile de mediu, emisă cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanțare 

 Pentru comune şi ADI - Hotărârea Consiliului/ilor Local/e pentru instrumentarea proiectului, in conformitate cu prevederile din Ghidul Solicitantului 
 Pentru ONG-uri: Declarație pe propria răspundere referitoare la instrumentarea proiectului, in conformitate cu prevederile din Ghidul Solicitantului 
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 Certificat de înregistrare fiscală/Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului/ Angajamentul Persoanelor fizice prin care se obligă să se 
autorizeze (cu un statut minim de persoane fizice autorizate) în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind selectarea Cererii de Finanţare şi 
semnarea Contractului de Finanţare, însoţit de Declaraţie pe propria răspundere că îşi va deschide un punct de lucru în spaţiul rural, cu codul CAEN al activităţii pentru 
care solicită Finanţare, conform legislaţiei în vigoare, pentru investiţiile noi. 

 Pentru ONG:  încheierea privind înscrierea în Registrul asociațiilor şi fundațiilor; actul constitutiv (durata de funcționare a asociației trebuie să fie pe termen 
nedeterminat sau pe minimum 8 ani de la data depunerii Cererii de Finanțare). Sentința judecatorească de înființare şi, dacă e cazul, Hotărârile/ Sentințele prin 
care au fost aduse modificări actelor constitutive;  statutul asociației şi fundației. 

 Pentru ADI-uri: Încheierea privind înscrierea în Registrul asociațiilor şi fundațiilor şi Act de înființare şi statutul ADI (durata de funcționare a asociației trebuie să fie 
pe termen nedeterminat sau pe minimum 8 ani de la data depunerii Cererii de Finanțare) 

 Pentru Societăți cooperative de gradul 1 - meșteșugărești/ de consum, care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfășurarea/ dezvoltarea de activități ce 
vizează turismul rural - Actul constitutiv al societății cooperative de gradul 1- meşteşugăreşti/de consum 

 Certificat constatator emis de ORC care specifică faptul că solicitantul are codul CAEN conform activității pentru care solicită finanțare, existența punctului de 
lucru în mediul rural (dacă este cazul) şi că nu se află în proces de lichidare, fuziune, divizare, reorganizare judiciară sau faliment si pentru investiţiile noi Declaraţie 
pe propria răspundere că îşi va deschide un punct de lucru în spaţiul rural, cu codul CAEN al activităţii pentru care solicită finanţare, conform legislaţiei în vigoare, 
înaintea ultimei plăţi a ajutorului, dacă este cazul. 

 Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria microîntreprinderilor 
 Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costul şi stadiul proiectului, perioada 

derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de programe de finanțare nerambursabile în ultimii 3 ani, pentru aceleaşi 
tipuri de investiții. 

 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 de atestare fiscala; aceste certificate trebuie să ateste lipsa datoriilor fiscale, sociale, locale, restante. Graficul de eşalonare a datoriilor, în cazul în care 

aceasta eşalonare a fost acordată. 
 Declarație pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria <<firmă în dificultate >> 
 Aviz specific privind amplasamentul şi funcționarea obiectivului eliberat de MDRT pentru construcția/modernizarea, sau extinderea structurilor de primire 

turistică, după caz, şi pentru modernizări Declarație pe propria răspundere că modernizarea structurii de primire turistică va presupune în mod obligatoriu 
creşterea nivelului de confort cu cel puțin o floare/ stea 

 Certificat de clasificare eliberat de MDRT pentru structura de primire turistică respectivă (în cazul modernizării/ extinderii). 
 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 
 Pentru investițiile în agroturism: – Document eliberat de APIA din care să reiasă înscrierea în registrul fermelor, pentru exploatații egale sau mai mari de 1 

hectar/Extras din Registrul Agricol emis de Primăriile locale, pentru exploatații mai mici de 1 hectar. 
 Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis. 
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 Pentru investițiile din cadrul componentelor c) şi d), adeverințe eliberate de primăriile din zona omogenă respectivă, privind activitățile/ investițiile realizate în 
turism. 

 Hotărâre de Consiliu Județean prin care se aprobă strategia județeană, însoțită de extras care să ateste că investiția se încadrează în această strategie sau Adresă 
emisă de un GAL autorizat care să confirme că investiția se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală (tip LEADER) sau Document care atestă instituirea 
regimului de arie protejată (lege, HG, HCJ, HCL etc.), conform OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și 
faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare, însoțit de Protocol de colaborare pentru promovarea ariilor naturale protejate încheiat cu administrația 
respectivei arii naturale protejate care să prevadă promovarea acesteia pe toată durata de funcționare a centrului. De asemenea, protocolul trebuie să prevadă 
faptul că aria naturală protejată se regăsește parțial sau total pe teritoriul comunei/comunelor vizate de proiect. În cazul unui solicitant ADI, aria naturală 
protejată trebuie să se regăsească (parțial sau total) în cel puțin una din comunele ADI-ului. 

 Precontracte încheiate cu diferiți organizatori/prestatori pentru furnizarea de servicii cultural - tradiționale pentru turiști 
 Angajament ca la momentul finalizarii investitiei, beneficiarul va domicilia permanent in locatia/gospodaria in care s-a infiintat pensiunea agroturistica (fie in 

aceeasi cladire,fie in cladire independenta) 
 Alte documente justificative, avize (se vor specifica după caz) 

 
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. 
 
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 impreuna cu punctajul aferent sunt prezentate mai jos:  
Nr 
crt 

Criteriul de selectie 
 Pentru componentele a) Investiţii în infrastructura de primire turistică şi b) Investiţii în activităţi recreaţionale 

Punctaj  

1 Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investiții similare în ultimii 3 ani. 
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării Cererii de Finanțare – Secțiunea C – Finanțări nerambursabile – solicitate şi/sau obținute, a 
bazelor de date FEADR/ SAPARD şi/ sau documentul 11. 
Se va puncta criteriul dacă perioada de timp dintre data ultimei plăți efectuate pentru investiția similară şi data depunerii prezentului proiect este 
mai mare de 3 ani. 
Se punctează criteriul automat dacă solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investiții similare în ultimii 3 ani. 

5 
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2 Proiecte din zone cu potențial turistic ridicat, dar care nu sunt suficient dezvoltate din acest punct de vedere. 
Verificarea acestui criteriu se va face pe baza Anexei 10 – Lista comunelor cu potențial turistic. Această anexă a fost întocmită în conformitate cu 
Ordonanța de Urgență nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Secţiunea a VIII - a - zone cu resurse 
turistice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a metodologiei de acordare a punctajului total aferent potențialului de dezvoltare  
turistică (evaluare finală) http://www.mdrt.ro/studii-de-fundamentare-privind-patnsectiunea-a-vi-a-zone-cu-resurse-turistice 
 
– în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt) punctajul va fi de max. 10 puncte. 
Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicându-se următoarea formulă de calcul:  
Cmrt*10/ Punctaj max. Cmrt = punctaj final (cu două zecimale).Notă: Punctajul maxim al Cmrt conform Anexei 10 este de 45 de puncte. 
 
- în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice (Cfmrt) punctajul va fi de max. 5 puncte.  
Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicându-se următoarea formulă de calcul: 
Cfmrt*5/Punctaj max. Cfmrt = punctaj final (cu două zecimale). 
Notă:Punctajul maxim al Cfmrt conform Anexei 10 este de 56,40 de puncte. 

Max 10 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

5 

3 Proiectele care prin activitatea propusă crează mai mult de un loc de muncă/ 25.000 Euro investiți (valoarea de 25.000 Euro investiţi în funcţie de 
tipul şi data înfiinţării solicitantului). 
Pentru micro-întreprinderile de tip start-up-uri, cât şi pentru microîntreprinderile în funcțiune, punctarea acestui criteriu se va face prin crearea cel 
puțin a unui loc de muncă raportat la 25.000 euro. 
Formula: 
dacă valoare ajutor nerambursabil/ număr locuri de muncă nou create <= 25.000 Euro, proiectul primeşte punctaj, 
dacă valoare ajutor nerambursabil/ număr locuri de muncă nou create > 25.000 Euro, proiectul nu primeşte punctaj. 
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor din Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ (punctul 7.2 din Studiul de Fezabilitate 
completat de solicitanții privați şi punctul 3.2 pentru solicitanții care completează Memoriul Justificativ) şi pe baza formulelor de calcul prezentate. 

5 

4 Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârsta de până în 40 de ani la data depunerii proiectului. 
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării actului de identitate, după cum urmează: 

persoană fizică sau persoană fizică autorizată (PFA), cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finanțare a proiectului; 
societate cu răspundere limitată, cu asociat unic persoană fizică cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finanțare a proiectului; 
întreprindere individuală, titularul – întreprinzător persoană fizică cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finanțare a proiectului. 

În cazul proiectelor promovate de femei şi care se regăsesc în formele de organizare şi în condițiile menționate anterior se acordă punctaj la acest 
criteriu, indiferent de vârsta acesteia la data depunerii Cererii de Finanțare. 

0 

5 Proiecte de investiții în activități recreaționale. 
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă proiectul prevede în cadrul SF/ MJ investiții de tipul celor din componenta b, investiții private în 
infrastructura de agrement. 
Pentru proiectele combinate, criteriul va fi punctat, dacă investițiile aferente activităților recreaționale reprezintă componenta majoritară din punct 

15 
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de vedere valoric. 

6 Proiecte care au în componență şi investiții de producere a energiei din surse regenerabile utilizate în scopul desfăşurării activității turistice. 
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ şi 
cheltuielile cu investițiile de producere a energiei din surse regenerabile sunt prevăzute în devizul pe obiect, devizul general şi bugetul indicativ. 
Punctajul se acordă proporțional cu ponderea pe care o are valoarea investiției pentru energie regenerabilă în valoarea totală eligibilă a 
proiectului. 

15 

7 Proiecte care prevăd, prin activitatea propusă, păstrarea şi promovarea culturii tradiționale. 
Punctarea acestui criteriu se va face dacă în cadrul SF/ MJ proiectul prevede, prin activitatea propusă, păstrarea şi promovarea culturii tradiționale 
prin achiziționarea de obiecte tradiționale sau de mijloace de transport tradiționale cu tracțiune animală (ex.: sănii, trăsuri, șarete, căruțe, etc.) și/ sau 
dacă solicitantul prezintă precontracte încheiate cu diferiți organizatori/ prestatori pentru furnizarea de servicii cultural - tradiționale pentru turiști. 
Acestea trebuie să se încadreze în tipicul proiectului (ex.: achiziționarea de obiecte tradiționale în vederea amenajării de structuri de primire turistică 
cu funcțiuni de cazare sau în vederea amenajării restaurantelor,achiziționarea de mijloace de transport tradiționale – sănii,trăsuri,şarete,căruțe etc.). 
În cazul în care, prin proiect, se prevede achiziționarea de obiecte tradiționale/ mijloace de transport tradiționale, solicitantul va completa declarația 
pe proprie răspundere din Secțiunea F a Cererii de Finanțare. 
Declarația pe propria răspundere trebuie să conțină obligația solicitantului de a cumpăra obiecte tradiționale/ mijloace de transport tradiționale 
numai de la meşteri care dețin unul din documentele:  
- cartea de meşteşugar; 
- declarație de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activități tradiționale artizanale (eliberată de primarul localității, în mod gratuit). 

5 

8 Proiecte de investiții în agroturism.  
Punctarea acestui criteriu se va face dacă în cadrul SF/ MJ proiectul prevede investiții în structure de primire turistică (pensiuni agro- turistice). 
Pentru proiectele combinate, criteriul va fi punctat, dacă investițiile aferente agroturismului reprezintă componenta majoritară din punct de vedere 
valoric. 

10 

 Total  65 

 CRITERII DE SELECTIE LOCALA  

1 Proiecte care includ si investitii pentru protectia mediului (achizitie de bunuri sau constructii) 10 

2 Proiecte ai caror beneficiari sunt constituiti ca forma asociativa sau sunt membri ai unei forme asociative, in conditiile legii  10 

3 Proiectele care prin activitatea propusa creeaza mai mult de un loc de munca 5 

4 Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârstă până în 40 de ani la data depunerii proiectelor 10 

 TOTAL 100 

 
Punctaj minim de realizat: 20 de puncte. 
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Nr 
crt 

Criteriul de selectie 
Pentru componentele c) Investiții în infrastructura la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc.”şi d) 

Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural 

Punctaj  

1 Proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel național/regional/ județean sau local (de tip LEADER). 
Punctarea acestui criteriu se va realiza astfel: 
a. proiectul este inclus într-o strategie județeană/ locală (de tip LEADER) 
Punctarea acestui criteriu se va face dacă solicitantul demonstrează în SF/ MJ că proiectul face parte dintr-o strategie județeană aprobată printr-o 
hotărâre a Consiliului Județean, respectiv dintr-o strategie locală (de tip Leader) a unui GAL autorizat. 
Solicitantul va prezenta documentele care atestă aspectele anterior menționate. 
b. proiectul vizează investiții și/ sau promovează ariile naturale protejate (parcuri naționale, rezervații naturale, etc) 
Proiectul este punctat dacă îndeplinește simultan următoarele condiții: 
- respectiva arie trebuie să fie situată parțial sau total pe raza teritorial - administrativă a comunei/ comunelor vizate prin proiect; 
- în SF/ MJ sunt prevăzute investiții și/ sau activități de promovare în ariile naturale protejate; 
- solicitantul prezintă un protocol de colaborare cu administrația respectivei arii naturale protejate care să prevadă promovarea acesteia pe durata 
de monitorizare a proiectului. 
Notă: Ariile naturale protejate sunt constituite în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. 
Solicitantul va prezenta documentul care atestă instituirea regimului arie protejată, conform legislației menționate. 

Maxim 
30 

 
 

30 
 
 
 
 

20 

2 Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel puțin 3 comune şi în care există minimum 15 acțiuni/ investiții de turism. 
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza adeverințelor eliberate de către primăriile din zona omogenă respectivă, documentul 20 din lista 
documentelor justificative şi pe baza analizei Studiului de Fezabilitate/ Memoriului Justificativ (descrierea proiectului). 
Acțiunile și investițiile în turism ce se regasesc în zona omogenă vizează structuri de primire turistică, obiective naturale și culturale, activități 
recreaționale, evenimente specific locale etc. 
O zonă omogenă poate face obiectul unui singur proiect, iar cele minimum 15 acțiuni/ investiții trebuie să fie dispersate pe întreaga suprafață a zonei 
omogene. 

10 

3 Proiecte care contribuie la promovarea tradițiilor culturale. 
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ (descrierea 
proiectului). 
Promovarea tradițiilor culturale are în vedere organizarea sau facilitarea accesului turiştilor la evenimente, festivaluri culturale tradiționale, serbări 
pastorale, folclorice, viticole, vizitarea unor ateliere meşteşugăresti şi expoziții de obiecte tradiționale, etc. prin acțiuni de promovare şi informare. 

20 

 Total  60 

 CRITERII DE SELECTIE LOCALA  

1 Proiecte care includ si investitii pentru protectia mediului (achizitie de bunuri sau constructii) 10 

2 Proiecte ai caror beneficiari sunt constituiti ca forma asociativa sau sunt membri ai unei forme asociative, in conditiile legii  10 
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3 Proiecte care sunt depuse de solicitanti ai caror reprezentanti legali sunt tineri cu varsta pana in 40 de ani 10 

4 Proiecte care combina actiuni din componenta c) si din componenta b) 10 

 TOTAL 100 

Punctaj minim de realizat: 20 de puncte. 
 
         În cazul proiectelor atipice, ale căror obiective și tipuri de investiții nu se regăsesc în scopul măsurilor pentru care există manuale de procedură postate pe site-ul 
APDRP, documentele justificative se vor corela cu cele prevăzute pentru măsurile din PNDR cu investiții similare. 
 

Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie Final, de comitetul 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 413.13 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. 125, 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@gmail.com , pentru a afla cum 

puteti obtine si dumneavoastra fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurala prin intermediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala COLINELE MOLDOVEI. Informatiile 
detaliate aferente masurilor lansate se gasesc la sediul nostru in format elecronic (CD) si tiparit. 

 
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 civile). 
 
Solicitantii care se considera nemultumiti de rezultatul Raportului de Selectie intermediar, pot depune, 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, 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.  
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