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Anunt lansare apel depunere proiecte 

Nr. 90 din 30.01.2014 

Data publicarii: 01/2014 
Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: 4/ M413.22/2014 

 
 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 „413.22 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a 
mostenirii rurale”.  

Fondurile disponibile pentru Masura 413.22 pentru aceasta sesiune sunt de 150.000 Euro, iar alocarea totala pentru aceasta masura este de 740.475 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.  
Depunerea proiectelor pentru masura 413.22 se va face la sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala “COLINELE MOLDOVEI” din sat Sulita, strada Principala 

nr. 125, comuna Sulita, judetul Botosani, 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 Masurii 322, 

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 va fi 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 Planului 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 

413.22 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/Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii pentru proiecte cu lucrări de construcții și/sau montaj, insotit de Aviz tehnic emis de ISC;  

Proiect tehnic pentru proiecte cu lucrări de construcții și/sau montaj;  
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Memoriu Justificativ pentru proiecte fără lucrări de construcții și/sau montaj;  
Certificat de urbanism/autorizație de construcție pentru proiecte care prevăd construcții, insotit, unde este cazul, conform Ghidului, de Avizul cu recomandari 
emis de filiala teritoriala a Ordinului Arhitectilor;  
Documente pentru cladiri si terenurile pe care sunt/vor fi realizate investitiile;  

Adeverinta conform Protocolului incheiat între APDRP si ANPM sau Acord de mediu insotit, daca este cazul de studiul de impact, eliberate de Autoritatea 
competenta pentru protectia mediului.  

Acord de acces pentru investitia de infiintare si extindere a retelei publice locale de alimentare cu gaz, daca este cazul.  
Avizul de amplasament sau Aviz de racordare eliberat de sucursale ale ANRE, privind investitii asupra retelei de joasa tensiune sau asupra retelei publice de 
iluminat, daca este cazul.  
Avizul sanitar privind constatarea conformitatii 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 si sanatate publica, daca este cazul.  
Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si ca prin realizarea investitiei in conformitate cu 
proiectul verificat de DSVSA, unitatea va fi in concordanta cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, daca este cazul.  
Avizul eliberat de Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National judeteana, care sa confirme faptul ca obiectivul propus spre finantare face parte din 
patrimoniul cultural de interes local – grupa B si ca se poate interveni asupra lui (documentatia este adecvata), daca este cazul/Aviz din partea Autoritatii publice 
centrale pentru protectia mediului sau Hotarâre a Consiliului Judetean privind încadrarea elementului de cadru natural în categoria celor protejate (în cazul în care 
elementul de cadru natural specificat în documentatia anexata cererii de finantare nu se regaseste în Lista ariilor protejate.  
Expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente, inclusiv pentru investitii de restaurare, consolidare si conservare a obiectivelor de patrimoniu, 
întocmita, semnata si stampilata de un expert tehnic atestat; Pentru investitii de restaurare, consolidare si conservarea obiectivelor de patrimoniu expertiza tehnica va 
avea avizul Comisiei zonale a monumentelor istorice.  

Pentru primarii si ADI-uri, Hotarârea Consiliului Local/Consiliilor Locale pentru instrumentarea proiectului (cu respectarea indicatiilor din Ghidul Solicitantului)/ 
Pentru celelalte categorii de solicitanti eligibili se va prezenta angajamentul ca vor asigura mentenanta investitiei, pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la care 
investitia a fost data în exploatare.  

Actul de înfiintare si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara.  
Certificatul de înregistrare fiscala;  
Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului (ORC) conform legislatiei în vigoare;  

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care specifica: faptul ca societatea este în functiune, codul CAEN conform activitatii pentru care se 
solicita finantare, existenta punctului de lucru, daca este cazul.  
Încheierea privind înscrierea în Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, solicitat doar pentru ONG-uri si ADI-uri;  
Certificatul de înregistrare si actul de înfiintare si functionare emis de unitatea ierarhic superioara (episcopie, arhiepiscopie, mitropolie, patriarhie), solicitat doar 
pentru institutii de cult;  
Document privind infiintarea, organizarea si functionarea asezamantului cultural, solicitat pentru asezaminte culturale;  
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 Lista agentilor economici si a institutiilor de interes public, deserviti de proiect, care va contine denumirea, adresa, activitatea desfasurata, domeniul de activitate 
si Lista gospodariilor care au depus la primarie adeziunea privind necesitatea investitiei si angajamentul de racordare din surse proprii la reteaua de 
apa/canalizare/gaze/energie electrica, sau ca sunt de acord cu plata colectarii deseurilor.  

Hotarârea consiliului parohial privind realizarea investitiei si asigurarea cofinantarii, daca este cazul;  

Precontract cu o firma autorizata, vizând ridicarea, sortarea deseurilor si transportul acestora la un depozit zonal, daca este cazul;  

Declaratie pe proprie raspundere a solicitantului data de reprezentantul legal de proiect ca va asigura cofinantarea proiectului si cu precizarea sursei de 
cofinantare.  

Document de la banca/trezorerie cu datele de identificare ale bancii/trezoreriei si ale contului aferent proiectului FEADR;  

Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de minimis, daca este cazul;  

Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale restante si graficul de reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidat, daca este cazul;  

Raport asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila (obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costuri si stadiul proiectului, perioada 
derularii proiectului), întocmit de solicitant, pentru solicitantii care au mai beneficiat de alte programe de finantare nerambursabila începând cu anul 2002 pentru 
aceleasi tipuri de investitii.  

Adresa emisa de Consiliul judetean/ADR/G.A.L. care sa confirme ca investitia se încadreaza într-o strategie de dezvoltare locala sau judeteana, daca este cazul.  

Acord de parteneriat (conform modelului anexat la Ghidul Solicitantului disponibil pe pagina web www.apdrp.ro).  

Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz).  
 

 
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 eligibilității Cererii de Finanțare se va urmări:  

- daca solicitantul este eligibil;  

- daca proiectul indeplineste criteriile de eligibilitate si de selectie;  

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

Nr 
crt 

Criterii de selectie Punctaj 

1 Localitatile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie similara. 
Se acorda punctaj numai daca nu a mai fost finantata o investitie similara în aceeasi localitate (în cazul în care o comuna aplica pentru unul 
sau mai multe sate componente, pentru o investitie similara pentru care a primit anterior sprijin comunitar dar pentru un alt/e sat/e din 
componenta sa, aceasta comuna nu primeste punctaj; în cazul A.D.I. aceasta primeste punctaj numai daca nici una dintre comunele în care 
se realizeaza investitia nu a mai beneficiat de sprijin comunitar anterior pentru investitii similare). 
Precizari: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar. Indiferent de categoria de beneficiar, în cazul proiectelor 
integrate, acest criteriu se va puncta în functie de actiunea majoritara a proiectului (drum; apa+canal, energie electrica, gaz, statii de 
transfer). 

 
 
 

10 

2 Localitati rurale din regiunile cu grad de saracie ridicat 
- localitati cu grad de saracie ridicat (rata saracie 60%-89,6%) .................................................................................................................................. 
- localitati cu grad de saracie mediu (rata saracie 40%-59,9%) .................................................................................................................................. 
- localitati cu grad de saracie scazut (rata saracie <40%) ......................................................................................................................................... 
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Listei cu Localitatile rurale cu grad ridicat de saracie, lista ce este anexa la Ghidul Solicitantului. 
Se acorda punctaj numai daca localitatea este obligatoriu identificata în Lista localitatilor din regiunile cu grad de saracie ridicat, punctajul 
fiind stabilit functie de procentul gradului de saracie cu care este înregistrata localitatea respectiva (în cazul unei comune nou înfiintate se va 
lua în considerare gradul de saracie al comunei din care aceasta s-a desprins; în cazul unei comune desprinsa dintr-un oras, aceasta nu va fi 
punctata; în cazul unui A.D.I. se va lua în considerare comuna din componenta A.D.I.-ului cu gradul de saracie cel mai ridicat daca comuna 
respectiva este beneficiara a componentei majoritare din proiect). 
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar. 

Maxim 10 
10 
7 
5 

3 Proiectele care se încadreaza într-o strategie de dezvoltare locala sau judeteana. 
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca solicitantul prezinta o adresa de la Consiliul Judetean/Agentia de Dezvoltare Regionala 
sau 
Investitia se regaseste în scopul si obiectivele înfiintarii ADI-ului respectiv (daca este cazul). 
Se acorda punctaj numai daca exista, anexata, o Adresa emisa de Consiliul Judetean/Agentia de Dezvoltare Regionala care sa confirme ca 
investitia se încadreaza într-o strategie de dezvoltare locala, judeteana sau regionala; 
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar 

 
 

5 

4 Proiecte integrate de investitii 
Se considera proiect integrat al carui beneficiar este o comuna, investitia care vizeaza combinarea în acelasi proiect a cel putin 2 actiuni din 
cadrul aceleiasi componente sau din componente diferite ale masurii, precum si daca valoarea cumulata a componentelor secundare 

 
5 
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reprezinta minimum 10% din valoarea totala eligibila a proiectului integrat 
Se considera proiect integrat al carui beneficiar este un ADI, investitia care vizeaza combinarea în acelasi proiect a cel putin 2 actiuni din 
cadrul aceleiasi componente sau din componente diferite ale masurii, si valoarea cumulata a componentelor secundare reprezinta minimum 
10% din valoarea totala eligibila a proiectului integrat precum si daca actiunea majoritar valorica din valoarea totala eligibila a proiectului 
deserveste total sau partial populatia din minim doua comune din cadrul A.D.I.-ului. 
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat în Studiul de Fezabilitate. 
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar. 

5 Proiectele de investitii în infrastructura de apa/apa uzata în localitatile rurale între 2.000-10.000 de p.e. identificate prin Master Planurile 
Regionale, dar care nu sunt finantate din POS Mediu. 
In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia de apa si/sau apa uzata este majoritar valorica in cadrul 
componentei de infrastructura a proiectului. 
Se acorda punctaj numai daca proiectul îndeplineste 4 conditii simultane: 
- sa fie proiect pentru apa/apa uzata (investitia propusa trebuie sa vizeze realizarea unui sistem functional de apa/apa uzata), 
- sa se implementeze în localitati cu minimum 2.000 locuitori persoane echivalente si maximum 10.000 locuitori persoane echivalente (în 
cazul A.D.I. toate comunele componente trebuie sa indeplineasca aceasta conditie) 
- Comuna/grupul de comune sa fie identificat/a în Master Planul Regional./ 
- proiectul sa nu fie finantat prin programul POS MEDIU (în cazul A.D.I., niciuna dintre comunele componente în care se realizeaza investitia, 
nu trebuie sa beneficieze de finantare prin programul POS MEDIU). 
Precizare: În cazul comunelor nou înfiintate, acestea trebuie sa îndeplineasca cele patru criterii de mai sus; Organismul Intermediar al POS 
Mediu ofera informatii referitoare la populatia echivalenta a acestor comune. 

 
 
 
 
 
 

15 

6 Proiecte de investitii în infrastructura de drumuri care asigura legatura cu principalele cai rutiere (drumurile judetene, nationale) sau alte 
cai principale de transport (feroviare si fluviale) 
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat în Studiul de Fezabilitate. 
In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia de drum este majoritar valorica in cadrul componentei de 
infrastructura a proiectului. 

 
 

25 

7 Proiecte de investitii în infrastructura de alimentare cu apa în zonele în care apa este insuficienta sau în zonele care prezinta incidenta 
ridicata a perioadelor de seceta 
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat cu date statistice în Studiul de Fezabilitate. 
In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia de alimentare cu apa si canalizare este majoritar valorica in 
cadrul componentei de infrastructura a proiectului 
Se acorda punctaj numai daca proiectul este pentru retea de alimentare cu apa si localitatea în care se va implementa proiectul se regaseste 
în Lista localitatilor cu indice de ariditate ridicat sau proiectul are, anexat sau se prezinta un Aviz eliberat de R.N. Apele Române care certifica 
insuficienta apei în zona (în cazul A.D.I. toate comunele în care se realizeaza investitia de alimentare cu apa trebuie sa se regaseasca în Lista 

 
 
 

5 
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localitatilor cu indice de ariditate ridicat sau sa prezinte, anexat proiectului, un Aviz eliberat de R.N. Apele Române care certifica insuficienta 
apei în localitate). 

8 Proiectele de investitii în infrastructura de apa/apa uzata pentru zonele în care apa prezinta un grad ridicat de poluare sau zonele în care 
apa freatica prezinta o concentratie ridicata de nitrati ce afecteaza sanatatea populatiei. 
In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia de alimentare cu apa si canalizare este majoritar valorica in 
cadrul componentei de infrastructura a proiectului 
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat cu date statistice în Studiul de Fezabilitate. 
Se acorda punctaj numai daca proiectul este pentru retea de apa/apa uzata si comuna în care se va realiza investitia se regaseste în Lista 
zonelor vulnerabile la nitrati sau proiectul are anexat Buletin de analiza eliberat de un laborator acreditat care certifica gradul ridicat al 
poluarii în localitate (în cazul A.D.I. toate comunele în care se realizeaza investitia de apa/apa uzata trebuie sa se regaseasca în Lista zonelor 
vulnerabile la nitrati sau sa prezinte Buletin de analiza eliberat de un laborator acreditat care certifica gradul ridicat al poluarii în localitate. 

 
 
 

5 

9 Proiecte de investitii în infrastructura sociala 
- realizate de catre ONG uri si unitati de cult .............................................................................................................................................................. 
- realizate de catre comune, iar functionarea infrastructurii sociale este asigurata în parteneriat cu ONG-uri/unitati de cult .............................. 
- realizate de comune si A.D.I.-uri................................................................................................................................................................................. 
Se acorda punctaj, în functie de categoria de beneficiar, numai daca prin proiect se prevede prima înfiintare si dotare a centrelor de îngrijire 
copii (crese, gradinite, asistenta dupa programul scolar, tip „after school”), centre îngrijire batrâni si persoane cu nevoi speciale. 
Precizare: nu se acorda punctaj pentru camine culturale . 

Maxim 10 
10 
7 
5 

10 Proiectele care promoveaza investitii în scopul conservarii specificului local si a mostenirii culturale (arhitectura traditionala, conservare 
patrimoniu material, imaterial, promovare, organizare festivaluri cu specific local etc). 
- realizate de catre ONG uri, unitati de cult, asezaminte culturale, persoane fizice si juridice (exceptând comunele si asociatiile acestora legal 
constituite)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- realizate de catre comune, iar functionarea obiectivului investitiei este asigurata în parteneriat cu ONG-uri/asezaminte culturale …………... 
- realizate de catre comune si A.D.I.-uri Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat în Studiul de 
Fezabilitate……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Se acorda punctaj, în funcie de categoria de beneficiar, numai daca sunt prevazute investitii directe în: 
- renovarea, modernizarea, extinderea si/sau dotarea caminelor culturale (cu exceptia caminelor culturale care au primit sau sunt în curs de 
finantare prin „Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale”, conform legii nr. 143/2007) centrelor 
culturale/centrelor pentru conservarea si promovarea culturii traditionale daca acestea adapostesc activitatea unui/unor ansambluri artistice 
recunoscute (muzica, dans, teatru, pictura, sculptura, arta manufacturiera traditionala ); 
- târguri, festivaluri, piete traditionare si alte manifestari traditionale locale; 
- restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural – clasa B (arhitectura laica {constructii, statui, situri 
arheologice etc}, arhitectura de cult {biserici, clopotnite etc.}); 

Maxim 10 
 
 

10 
7 
 

5 
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- protejarea unor elemente ale cadrului natural (fântâni, izvoare, cascade, pesteri, arbori si arbusti, vegetatie etc.) ce sunt identificate în 
Listele întocmite la nivel national. În situatia în care acestea nu se regasesc în lista ariilor protejate la nivel national si local (Anexa 8 la GS 
322) se anexeaza la proiect, în functie de importanta elementului cadrului natural, aviz din partea autoritatii publice centrale pentru 
protectia mediului sau Hotarâre a Consiliului Judetean. 

 TOTAL 100 

Punctaj minim de realizat: 15  puncte. 
 În cazul proiectelor cu acelasi punctaj, departajarea acestora, se face conform prevederilor din Ghidul solicitantului aferent masurii 413.22.  
Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie Final, de catre 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 413.22 din cadrul GAL sunt cuprinse in GHIDUL SOLICITANTULUI postat pe paginile www.colinele-

moldovei.ro si www.apdrp.ro.  
Dosarele de finantare pentru accesarea Masurii 413.22 trebuie sa contina documente conform „GHIDULUI SOLICITANTULUI" (postat pe paginile 

www.colinelemoldovei.ro si www.apdrp.ro, cu anexele aferente). Cerintele de conformitate pentru ca proiectele sa fie declarate eligibile sunt cele aplicate prin 
procedurile APDRP (www.apdrp.ro) .  

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 aprobarea structurilor APDRP din 

teritoriu.  
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 0231/573.033, scrieti-ne pe adresa Asociatiei Grupul de Actiune Locala “COLINELE MOLDOVEI”, sau 
contactati-ne 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. 


