
 
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA COLINELE MOLDOVEI 

JUDETUL BOTOSANI & JUDETUL IASI 
Sediu: Sat SULITA, Strada Principala, nr. 125, comuna SULITA, Judetul Botosani 

Punct de lucru: orasul FLAMANZI, judetul Botosani 
Tel/fax: 0231/573.033; email: colinelemoldovei@gmail.com ; info@colinele-moldovei.ro 

www.colinele-moldovei.ro 

Page 1 of 11 

 

  
Anunt lansare apel depunere proiecte 

Nr. 89 din 30.01.2014 
 

Data publicarii: 01/2014 
Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: 4/ M411.23/2014 

 
       Asociatia Grupul de Actiune Locala “COLINELE MOLDOVEI” anunta lansarea, in perioada 03 FEBRUARIE – 05 MARTIE 2014, a celei de-a patra sesiuni de cereri de 
proiecte pentru Masura „411.23 Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere".  

Fondurile disponibile pentru Masura 411.23 la nivelul Asociatiei Grupul de Actiune Locala “COLINELE MOLDOVEI” sunt de 200.000 Euro iar alocarea totala 
pentru aceasta masura este de 307.166 Euro. 

Suma maxima care poate fi alocata unui proiect, cu titlu de sprijin financiar nerambursabil este, conform Ghidului solicitantului, de 200.000 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 411.23 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 Ghidului 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: 05 MARTIE 2014, 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 o dată cu depunerea proiectului sunt prezentate în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 411.23 

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 cu lucrări de construcții și/sau montaj;  
Memoriu Justificativ pentru proiecte fără lucrări de construcții și/sau montaj;  
Situațiile financiare;  
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Documente pentru cladiri si terenurile pe care sunt/vor fi realizate investitiile;  
Certificat de urbanism/autorizație de construcție pentru proiecte care prevăd construcții;  
Clasarea notificarii/Decizia etapei de incadrare/Acord de Mediu/Aviz Natura 2000/Decizia etapei de evaluare initiala  

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 constatarea conformitatii proiectului cu conditiile de igiena/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 sanitar-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.  
Declaratie privind incadrarea in categoria IMM-urilor (Anexa 1 la L 346/2004)/ Declaratie pe propria raspundere a solicitantului ca indeplineste condițiile de 
întreprindere cu mai puțin de 750 de angajați sau cu o cifră de afaceri de mai puțin de 200 de milioane de Euro.  

Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului conform legislației în vigoare sau Hotărâre judecătorească definitivă, actul de constituire si 
statutul propriu pentru societățile cooperative de valorificare, cooperative agricole de procesare a produselor agricole si dacă este cazul, Aviz de recunoaştere pentru 
grupurile de producători emis de MADR.  
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;  
Declaratie ca firma nu este in dificultate;  

Copia deciziei cu privire la alocarea cotei de zahar;  
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 modernizari – certificat de conformitate a produselor agro-alimentare ecologice (emis de un organism de inspectie si certificare);  
Pentru investitii noi - Fișa de înregistrare ca procesator și producător în agricultura ecologică; Contractul procesatorului cu un organism certificat de inspecție și 
certificare; Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime și produse finite) emis de un organism de inspectie și certificare, conform Ord. 
nr.688/2007 (la ultima plată);  
Document emis de MADR care să ateste faptul că produsele sunt tradiționale conform Ord. MADR 690/2004 (pentru modernizari);  
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Declaratia pe propria raspundere a solicitantului, pentru investitii noi, prin care se angajeaza ca la ultima plata sa prezinte documentul anterior pentru produsele 
traditionale pentru care a primit punctaj la selectie. In caz contrar, proiectul se va rezilia.  

Adeverință privind producția de materie primă obținută de solicitant (IMM) eliberată de DAJ‐ul județelor aferente zonei (județul în care este amplasată investiția sau 
județele limitrofe) care demonstrează că solicitantul este producator de materie primă, precizandu‐se cantitatea obținută în anul in curs, respectiv anul agricol 2011/2012;  

Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz) : Declaratie pe propria raspundere a solicitantului IMM referitoare la procesarea/depozitarea materiei prime; 
Declarația pe propria răspundere privind cofinanțarea conform Anexei 10 (diponibila pe site-ul www.apdrp.ro).  
 
                Cerinţele 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 3 exemplare: original şi doua copii (un exemplar copie va ramane la sediul GAL).  
 
La verificarea eligibilităţii Cererii de Finanţare se va 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 sunt prezentate mai jos:  

Nr. 
crt. 

Criterii de selectie pentru unitatile care implementeaza standardul privind prelucrarea laptelui crud, in conformitate cu Anexa la Decizia 
2011/898/UE 

Punctaj 

1 Unităţi care au programe de restructurare până în 2013, cuprinse în anexa avizată de DG Sanco, pentru îndeplinirea conformității cu standardele 
comunitare, conform Deciziei 2011/898/UE de modificare a Deciziei 2009/852/CE privind măsurile tranzitorii în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 
852/2004 și (CE) nr. 853/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește prelucrarea laptelui crud care nu respectă cerințele 
în anumite unități de prelucrare a laptelui din România și cerințele structural aplicabile acestor unități. 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecție, solicitantul trebuie să se regăsească în Anexa Deciziei 2011/898/UE  şi trebuie să facă 
dovada că are un program de restructurare avizat de ANSVSA, iar investiția propusă face parte din acest program. 
Anexa Deciziei 2011/898/UE este publicată şi în Ghidul Solicitantului. 
Se punctează pentru toate unitățile din Anexa Deciziei 2011/898/UE. 

 
 
 

20 

2 Micro‐întreprinderi care se adaptează la standardele comunitare nou introduse 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecție, solicitantul trebuie să se regăsească în Anexa Deciziei 2011/898/UE şi trebuie să facă 
dovada că are un program de restructurare avizat de ANSVSA, iar investiția propusă face parte din acest program. Anexa Deciziei 2011/898/UE 
este publicată şi în Ghidul Solicitantului. 

 
 

20 
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Se punctează numai Micro‐întreprinderile din Anexa Deciziei 2011/898/UE, numai pentru urmatoarele doua standarde, in conformitate cu Anexa 
la fisa masurii: „Descrierea standardelor comunitare în vigoare”, prezentată şi în Ghidul Solicitantului. 
- Standarde generale pentru igiena produselor alimentare (Regulamentul nr. 852/2004/CE) cu perioada de gratie 31.12.2013; 
- Standarde specifice de igiena pentru alimentele de origine animal (Regulamentul nr. 882/2004/CE) cu perioada de gratie 31.12.2013; 
În Anexă sunt prezentate regulamentele comunitare şi actele normative care le transpun pe acestea şi sunt indicate investițiile care sunt 
necesare pentru adaptarea la standarde. Aceste investiții vor fi descrise în Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ în capitolul privind 
“Adaptarea la standarde”, iar cheltuielile necesare vor fi evidențiate în bugetul indicativ. 
De asemenea, solicitantul trebuie să demonstreze ca Notificarea ANSVSA/DSVSA este eliberata pentru realizarea proiectului, va mentiona că va 
respecta standardele şi că implementarea proiectului va fi realizată pănă la expirarea perioadei de gratie. 
Implementarea standardelor trebuie să se încadreze în perioada de grație mentionată în Anexa din fișa măsurii 123, dar plata se poate efectua și 
ulterior. 

3 Unități din sectoarele prioritare în ordinea de priorități prezentată mai jos: 
(i) lapte şi produse lactate; carne, produse din carne şi ouă; 
(ii) cereale; 
(iii) legume, fructe şi cartofi; 
(iv) semințe oleaginoase; 
(v) miere de albine; 
(vi)vin  
 
   Pentru proiectele care prevăd investiții în energie regenerabilă se acordă punctaj suplimentar. 
Materia prima folosită pentru obținerea energiei regenerabile (biomasa) trebuie să provină din unitatea proprie  iar energia obținută inclusiv din 
alte surse regenerabile (solară, eoliană, termală și alte surse de acelasi tip), să fie folosită exclusiv în unitate. 
Punctajul se acordă proporțional cu ponderea acestor investiții, în valoarea totală eligibilă a proiectului. 
Criteriul de selectie nr. 3 poate primi maxim 10 puncte. 
De exemplu: 
‐ cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile in valoare de 25.000 Euro. 
‐ valoarea totala eligibila a proiectului de 500.000 Euro. 
25.000/500.000x10=0,5 
Total punctaj pentru acest criteriu de selecție: 0.5 puncte 

Max. 10  
N/A  
N/A  
N/A  
N/A  
N/A  
N/A  

 
 
 
 

Maxim 10 

4 IMM‐uri din zone unde există materie primă disponibilă şi nu există capacităţi de procesare 
Solicitanții trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că cel puțin 50% din materia primă utilizată la procesare sau 
colectată în cazul depozitării, provine din județul în care este amplasată investiția sau județele limitrofe in care exista materie prima disponibilă. 

 
N/A  
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5 Forme asociative constituite/Membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) recunoscută, cu minim 6 
luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, conform legislaţiei în vigoare; 
1. Solicitanţii sunt constituiţi ca forme asociative: 
‐ cooperative agricole de procesare a produselor agricole – conform Legii nr.566/2004 cu modificările şi completările ulterioare; 
‐ societăți cooperative de valorificare – conform Legii nr. 1/2005 cu modificările şi completările ulterioare; 
‐ asociații familiale/ intreprindere familială, conform OUG nr. 44/2008 cu modificările şi completările ulterioare; 
‐ grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanța nr.37/2005, cu modificările şi completările ulterioare.  
Solicitantul trebuie să demonstreze în studiul de fezabilitate/memoriul justificativ ca investitia deservește majoritatea membrilor formei 
asociative (jumătate plus unul din membri) și se regăsește în una din activitățile menționate în statulul acestora 
2. Solicitanţii sunt membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) 
Solicitantul poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) din componența unei OIPA. 
Activitatea propusă prin proiect trebuie să se regăsească în una din activitățile OIPA (respectiv, criteriile de reprezentativitate: producție, 
procesare, depozitare si comercializare din Registrul OIPA‐MADR). 
Daca solicitantul este membru al unei organizații profesionale (asociații) din componența unei OIPA, activitatea asociatiei (comuna cu activitatea 
propusa prin investitie) trebuie sa se regaseasca in activitatea OIPA. 
Solicitantul trebuie să demonstreze în studiul de fezabilitate/memoriul justificativ modalitatea prin care OIPA sprijină activitatea de procesare a 
solicitantului. 

 
 
 
 
 
 
 

17 

6 Să nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip de activitate (cod CAEN) 10 

7 IMM‐uri care sunt atât producătoare de materie primă cât şi procesatoare 
Solicitanții trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că dețin exploatații agricole şi procesează sau colectează 
și/sau depozitează materie primă atât din producția proprie cât şi achizitionată. 
Solicitantul trebuie să demonstreze că deţine exploataţie agricolă, și trebuie să îndeplinească, următoarele condiţii: 
- cel puțin 10 %, dar nu mai mult de 50 % din materia primă procesată și/sau depozitată să provină din producția proprie. 
Pentru proiectele care procesează materie primă din producția proprie punctajul se acordă proporțional cu ponderea acesteia din total materie 
primă procesată și/sau depozitată. 
Pentru proiectele în care se procesează și/sau depozitează sub 10% sau peste 50% materie primă din producție proprie, nu se acordă punctaj 
pentru acest criteriu de selecție. 
Solicitantul care va procesa 50% materie primă din producție proprie, va beneficia de punctajul maxim de 9 puncte. Pentru solicitantul care 
procesează între 10 și 50% materie primă din producția proprie, punctajul se va acorda proporțional. 
Exemplu de calcul: 
Materie primă procesată din producție proprie =50.000 hl/an 
Total materie primă necesară procesării=500.000 hl/an 
Dacă solicitantul ar procesa 50% materie primă din producție proprie ar obține 9 puncte. 

 
 
 
 
 
 
 

Maxim 9 
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Punctajul se va calcula astfel: 
250.000.............9 
50.000................x 
x=50.000 x 9/250.000=1,8 puncte. 

8 IMM‐uri care procesează produse tradiţionale 
Solicitanții trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că procesează sau îşi propun să proceseze unul sau mai multe 
produse tradiționale atestate conform legislației în vigoare. 
Solicitantul trebuie să proceseze unul sau mai multe produse tradiționale. 
Pentru proiectele care procesează produse tradiționale atestate punctajul se acordă proporțional cu ponderea acestora din producția totală 
realizată. 
Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul punctelor acordate acestui criteriu de selectie, respectiv 10) proportional cu ponderea 
produselor tradiționale din total producție realizate, daca NU, va primi 0 puncte. 
De exemplu: 
Produse traditionale 25.000 kg/an 
Productie totala realizata=500.000 kg/an 
25.000/500.000x 6 =0.30 puncte pentru acest criteriu de selectie. 

 
 
 
 
 

Maxim 6 

9 Să colecteze şi/ sau să proceseze produse ecologice 
Solicitanții trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul justificativ că vor colecta şi procesa produse ecologice atestate conform 
legislației în vigoare. 
Solicitantul nu poate obține produse ecologice dacă nu procesează materie primă ecologică. 
Pentru proiectele care colectează şi/sau procesează produse ecologice punctajul se acordă proporțional cu ponderea acestora din producția 
totală realizată. 
Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul punctelor acordate acestui criteriu de selectie, respectiv 8) proporțional cu ponderea 
produselor ecologice din total producție realizată, dacă NU, va primi 0 puncte. 
De exemplu: 
Produse ecologice 25.000 kg/an 
Productie totala realizata=500.000 kg/an 
25.000/500.000x 8 =0.4 puncte pentru acest criteriu de selectie. 

 
 
 
 
 

Maxim 8 

10 Microintreprinderi 
- pentru sacrificare şi procesare carne 
- pentru colectare şi procesare lapte. 

 
N/A 
N/A 

 TOTAL 100 
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        Punctaj minim de realizat: 20 puncte. 
 

Nr 
crt 

Criterii de selectie pentru unităţile care nu implementează standardul privind prelucrarea laptelui crud, în conformitate cu Anexa la Decizia 
2011/898/UE 

Punctaj 

1 Unităţi care au programe de restructurare până în 2013, cuprinse în anexa avizată de DG Sanco, pentru îndeplinirea conformităţii cu 
standardele comunitare. 

N/A 

2 Micro‐întreprinderi care se adaptează la standardele comunitare nou introduse N/A 

3 Unități din sectoarele prioritare în ordinea de priorități prezentată mai jos: 
(i) lapte şi produse lactate; carne, produse din carne şi ouă; 
(ii) cereale; 
(iii) legume, fructe şi cartofi; 
(iv) semințe oleaginoase; 
(v) miere de albine; 
(vi) vin 

Pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se acordă punctaj suplimentar. 
Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabile (biomasa) trebuie să provină din unitatea proprie iar energia obținută inclusiv din 
alte surse regenerabile (solară, eoliană, termală și alte surse de același tip), să fie folosită exclusiv în unitate. 
Punctajul se acordă proporțional cu ponderea acestor investiții, în valoarea totală eligibilă a proiectului. 
Criteriul de selecție nr. 3 cumulat pentru cele două componente (sectoare prioritare şi energie regenerabilă) poate primi maxim 55 de puncte. 
De exemplu: 
‐ cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile in valoare de 25.000 Euro. 
‐ valoarea totala eligibila a proiectului de 500.000 Euro. 
25.000/500.000x10=0,5 
Total punctaj pentru acest criteriu de selectie: 45 (pentru legume, de ex.) + 0.5 = 45,5 

Max. 55 
25 
 30 
 45  
 23  
23 
23 

 
 
 

Maxim 
10 

4 IMM‐uri din zone unde există materie primă disponibilă şi nu există capacităţi de procesare N/A 

5 Forme asociative constituite/Membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) recunoscută, cu minim 6 
luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, conform legislaţiei în vigoare; 
1. Solicitanţii sunt constituiţi ca forme asociative: 
‐ cooperative agricole de procesare a produselor agricole – conform Legii nr.566/2004 cu modificările şi completările ulterioare; 
‐ societăți cooperative de valorificare – conform Legii nr. 1/2005 cu modificările şi completările ulterioare; 
‐ asociații familiale/ intreprindere familială, conform OUG nr. 44/2008 cu modificările şi completările ulterioare; 
‐ grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanța nr.37/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepția celor din 
domeniul legume și fructe care beneficiază de sprijin prin Organizarea Comună de Piață (Pilonul I). 
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   Solicitantul trebuie să demonstreze în studiul de fezabilitate/memoriul justificativ ca investitia deservește majoritatea membrilor formei 
asociative (jumătate plus unul din membri) și se regăsește în una din activitățile menționate în statulul acestora. 
2.Solicitanții sunt membri ai unei Organizații Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) 
Solicitantul poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) din componența unei OIPA. 
Activitatea propusă prin proiect trebuie să se regăsească în una din activitățile OIPA (respectiv, criteriile de reprezentativitate: producție, 
procesare, depozitare și comercializare din Registrul OIPA‐MADR). 
Dacă solicitantul este membru al unei organizații profesionale (asociații) din componența unei OIPA, activitatea asociației (comuna cu 
activitatea propusă prin investiție) trebuie să se regăseasca în activitatea OIPA. 
Solicitantul trebuie să demonstreze în studiul de fezabilitate/memoriul justificativ modalitatea prin care OIPA sprijină activitatea de procesare a 
solicitantului. 

6 Să nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip de activitate (cod CAEN) 5 

7 IMM‐uri care sunt atât producătoare de materie primă cât şi procesatoare 
Solicitanții trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că dețin exploatații agricole şi procesează sau 
colectează/depozitează materie primă atât din producția proprie cât şi achizitionată. 
IMM‐ul trebuie să aibă cod CAEN principal pentru depozitare/procesare și în secundar ca producator de materie primă. 
 
Pentru a primi punctaj la acest criteriu, solicitantul (IMM‐ul) trebuie să demonstreze că în cadrul societății detine părți sociale/acțiuni cel puțin 10 
producători de materie primă din domeniul proiectului și dacă: 
a) cel puțin 30 %, dar nu mai mult de 50 % din materia primă procesată și/sau depozitată să provină din producția proprie a IMM‐ului si a celor 
minim 10 producatori care detin parti sociale/actiuni (diferența trebuie să fie achiziționată de la terți) – cu excepția sectorului vin cu indicație 
geografică; 
Solicitantul este obligat sa proceseze/depoziteze atât producția proprie cât și producția provenită de la producătorii care dețin părți sociale sau 
acțiuni în IMM (minim 10) (doc. 19.5). 
b) pentru sectorul vin cu indicație geografică, materia primă achiziționată de la terți poate fi cuprinsă între 5 % și 15 % (diferența trebuie să fie din 
producție proprie si a celor minim 10 producatori care detin parti sociale/actiuni). 
În cazul punctului a) pentru proiectele în care se procesează și/sau depozitează sub 30% sau peste 50% materie primă din producție proprie a 
IMM‐ului si a celor minim 10 producatori care detin parti sociale/actiuni, nu se acordă punctaj pentru acest criteriu de selecție. 
În cazul punctului b) pentru proiectele în care se procesează și/sau depozitează sub 5% sau peste 15% materie primă achiziționată de la terți, nu 
se acordă punctaj pentru acest criteriu de selecție. 
În cazul a) solicitantul care va procesa și/sau depozita 50% materie primă din producție proprie a IMM‐ului si a celor minim 10 producatori care 
detin parti sociale/actiuni, va beneficia de punctajul maxim de 5 puncte. Pentru solicitantul care procesează între 30 și 50% materie primă din 
producția proprie a IMM‐ului si a celor minim 10 producatori care detin parti sociale/actiuni, punctajul se va acorda proporțional. 
În cazul b) pentru proiectele care procesează struguri materie primă cu indicație geografică din producția proprie produsa de  IMM‐ul solicitant 
si a celor minim 10 producatori care detin parti sociale/actiuni, punctajul se acordă proporțional cu ponderea acesteia din total materie primă 
procesată. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maxim 
10 
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Solicitantul este obligat sa proceseze/depoziteze atât producția proprie cât și producția provenită de la producătorii care dețin părți sociale sau 
acțiuni în IMM (minim 10) (doc. 19.5). 
Prevederile punctului b se aplică și pentru procesarea strugurilor materie primă destinați obținerii de vin cu denumire de origine controlată. 
Exemple de calcul: 
Cazul a) 
Materie primă procesată și/sau depozitată din producție proprie a IMM‐ului si a celor minim 10 producatori care detin parti sociale/actiuni = 
150.000 
t/an 
Total materie primă necesară procesării = 500.000 t/an 
Se verifică dacă ponderea materiei prime deținute se încadrează între 30% și 50% materie primă din producția proprie a IMM‐ului si a celor minim 
10 producatori care detin parti sociale/actiuni. 
150.0000/500.000x100=30% 
Dacă solicitantul ar procesa 50% materie primă din producție proprie a IMMului si a celor minim 10 producatori care detin parti sociale/actiuni ar 
obține 5 puncte. 
50%...............................10 puncte 
30%..................................X 
x=30%x 10/50%= 6 puncte 
Punctajul se va calcula astfel: 
250.000................10 
150.000................x 
x=150.000x 10/250.000= 6 puncte 
Cazul b) 
Materie primă (struguri) din producție proprie a IMM‐ului si a celor minim 10 producatori care detin parti sociale/actiuni = 450.000 t/an 
Total materie primă necesară procesării = 500.000 t/an 
Se verifică dacă ponderea materiei prime din producție proprie a IMM‐ului si a celor minim 10 producatori care detin parti sociale/actiuni se 
încadrează între 85% și 95% . 
Punctajul se va calcula astfel: 
450.000/500.000x 10 = 9 puncte acordate pentru acest criteriu de selecție. 

8 IMM‐uri care procesează produse tradiţionale 
Solicitanții trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că procesează sau îşi propun să proceseze unul sau mai 
multe produse tradiționale atestate conform legislației în vigoare. 
Solicitantul trebuie să proceseze unul sau mai multe produse tradiționale. 
Pentru proiectele care procesează produse tradiționale atestate punctajul se acordă proporțional cu ponderea acestora din producția totală 

 
 

Maxim 3 
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realizată. 
Solicitantul va primi un număr de puncte (din totalul punctelor acordate acestui criteriu de selecție, respectiv 3) proporțional cu ponderea 
produselor tradiționale din total producție realizată, daca NU, va primi 0 puncte. 
De exemplu: 
‐ produse tradiționale 25.000 Kg/an. 
‐ producție totală realizată = 500.000 Kg/an. 
25.000/500.000x 3 = 0,15 puncte pentru acest criteriu de selecție. 

9 Să colecteze şi/sau să proceseze produse ecologice 
Solicitanții trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul justificativ că vor colecta şi procesa produse ecologice atestate 
conform legislației în vigoare. 
Solicitantul nu poate obține produse ecologice dacă nu procesează materia primă ecologică. 
Pentru proiectele care colectează şi/sau procesează produse ecologice punctajul se acordă proporțional cu ponderea acestora din producția 
totală realizată. 
Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul punctelor acordate acestui criteriu de selectie, respectiv 5) proporțional cu ponderea 
produselor ecologice din total producție realizată, dacă NU, va primi 0 puncte. 
De exemplu: 
‐ produse ecologice 25.000 Kg/an. 
‐ producție totală realizată= 500.000 Kg/an. 
25.000/500.000x 5 =0,25 puncte pentru acest criteriu de selecție 

 
 
 
 

Maxim 5 

10 Microintreprinderi  
- pentru sacrificare şi procesare carne  
- pentru colectare şi procesare lapte 

5  
4 
 5 

 TOTAL 100 

                Punctaj minim de realizat: 7 puncte.  
 
                  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.  
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             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.  
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.  

 
           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.  
Informatii detaliate privind accesarea si derularea Masurii 411.23 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, 0231/573.033 sau scrieti-ne pe adresa Asociatiei Grupul de Actiune Locala “COLINELE MOLDOVEI”, sau la adresele de mail 
colinelemoldovei@gmail.com si info@colinele-moldovei.ro , 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. 


