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 17 FEBRUARIE 2015 
COMUNICAT DE PRESA 

 
Asociatia Grupul de Actiune Locala ”Colinele Moldovei” cu sediul in sat Sulita, comuna Sulita, judetul Botosani, reprezentata  de catre Dl. Costinel Ciubotariu in 

calitate de Reprezentant legal,  anunta prelungirea sesiunii de depunere proiecte pentru Masura 421 - pana la data de 23 FEBRUARIE 2015. Mentionam ca sesiunea a 
fost lansata cu Apelul nr. 50/30.01.2015 si a fost prevazuta initial pentru perioada 6 FEBRUARIE - 17 FEBRUARIE 2015. 

       Celelalte prevederi  din Apelurile de Selectie nr. 50/30.01.2015 raman neschimbate. 
 
Facem urmatoarele precizari:  
- Fondurile disponibile pentru masura 421, in cadrul acestei sesiuni, sunt de 30.000 euro. 
- Categoriile de beneficiari eligibili, pentru fiecare masura in parte, sunt cele prevazute in Ghidul Solicitantului aferent masurii respective, in vigoare la data 

lansarii apelului de selectie, document disponibil pe site-urile: www.afir.madr.ro  si www.colinele-moldovei.ro   
- Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata unui proiect, se va face in limita fondurilor disponibile si a prevederilor din Ghidul solicitantului aferent 

fiecarei masuri 
- Valoarea maxima a unui proiect nu poate depasi 400.000 Euro  
- Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociatiei, in intervalul orar 9.00-15.00, de luni pana vineri, in trei exemplare – un original si doua copii conforme cu 

originalul  
- Data limita pentru depunerea proiectelor este 23 februarie 2015, ora 12:00. 
- Informatii detaliate privind accesarea si derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent fiecarei masuri, document disponibil pe site-urile : 

www.afir.madr.ro    si www.colinele-moldovei.ro;  
- la sediul Asociatiei noastre este disponibila varianta electronica (suport CD/DVD), precum si pe suport tiparit, a Ghidului Solicitantului, pentru masura lansata. 
 

Informatii detaliate privind accesarea si derularea Masurilor din cadrul GAL le puteti afla de pe site-ul oficial al Asociatiei,  www.colinele-moldovei.ro. 
Va asteptam la sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala “COLINELE MOLDOVEI” din sat Sulita, comuna Sulita, strada Principala nr. 125, judetul Botosani (vis-a-

vis de sediul Primariei comunei Sulita).  
Sunati la 0759.017.601, 0231/573.033, scrieti-ne pe adresa Asociatiei Grupul de Actiune Locala “COLINELE MOLDOVEI”, sau contactati-ne la adresele noastre de 

mail : colinelemoldovei@gmail.com , 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. 

 

Cu aleasa consideratie,  
Din partea Asociatiei Grupul de Actiune Locala “Colinele Moldovei”, 

Reprezentant legal , Costinel Ciubotariu 
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