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ANUNT DE LANSARE A SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU 

 

M2: “INVESTITII IN CREAREA SI DEZVOLTAREA DE INTREPRINDERI NON-AGRICOLE IN MICROREGIUNEA „ASOCIATIA LEADER 

COLINELE MOLDOVEI” 
 
 

1. Data limita de depunere a proiectelor 

 Data limita de depunere a proiectelor in cadrul acestei masuri este  17.10.2017, orele 15.00.  
2. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiecte 

Proiectele, intr-un exemplar original şi 1 copie, se vor depune la sediul ASOCIATIEI LEADER COLINELE MOLDOVEI (ALCM), din sat Sulita, strada 
Principala nr. 125, comuna Sulita, judetul Botosani (vis-a-vis de sediul Primariei Sulita), zilnic, de luni pana vineri, in intervalul orar 10.00 – 15.00. 
In mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicita finantare trebuie implementat in teritoriul ASOCIATIEI LEADER COLINELE MOLDOVEI care cuprinde 
urmatoarele UAT-uri: Albesti, Calarasi, Copalau, Dobarceni, Durnesti, Frumusica, Hlipiceni, Lunca, Rauseni, Sulita, Todireni, Trusesti si orasul 

Flamanzi – din judetul Botosani si comuna Deleni din judetul Iasi.  
 

3. Fondul disponibil – alocat pe sesiune, cu următoarele precizări: 
 Suma disponibila pe sesiune – 951.975 EURO; 
 Valoarea maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect – 170.000 EURO/proiect. 
 Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă): 
� Sprijinul nerambursabil pe proiect, pentru solicitantii care desfasoara servicii altele decat activitati de turism cu functiuni de cazare – 

maxim 75.000 EURO.  
� Sprijinul nerambursabil pe proiect, pentru solicitantii care desfasoara servicii, altele decat activitati turisitice cu functiuni de cazare si 

cu functiuni de alimentatie restaurant maxim 75.000 EURO.  
� Sprijinul nerambursabil pe proiect pentru activitati de turism cu functiuni de cazare maxim 170.000 EURO. 
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� Sprijinul nerambursabil pe proiect pentru activitati de turism cu functiuni de cazare si cu functiuni de alimentatie - restaurant maxim 
170.000 EURO.  

� Sprijinul nerambursabil pe proiect pentru activitati de productie maxim 170.000 EURO.  
 

 Intensitatea sprijinului:   
� 75% pentru solicitantii care desfasoara servicii, altele decat activitati de turism cu functiuni de cazare  
� 75% pentru solicitantii care desfasoara servicii, altele decat activitati de turism cu functiuni de cazare si cu functiuni de alimentatie –

restaurant 
� 85% pentru solicitantii care desfasoara activitati de turism cu functiuni de cazare 
� 85 % pentru solicitantii care desfasoara activitati de turism cu functiuni de cazare si cu functiuni de alimentatie –restaurant 
� 90% pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie. 

 
4. Modelul de cerere de finanţare pe care trebuie să le folosescă solicitanţii (versiune editabilă), poate fi descarcata de pe site-ul 

www.colinele-moldovei.ro , la sectiunea specifica M2.  
 

5. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul impreuna cu proiectul, in conformitate cu cerinţele fișei măsurii din SDL 
și ale Ghidului solicitantului elaborat de Asociatia Leader Colinele Moldovei, precum și documentele justificative ce trebuie depuse în vederea 
punctării criteriilor de selecţie sunt urmatoarele: 

 
1.a. Studiul de Fezabilitate, atât pentru proiectele care prevăd construcţii-montaj cât și pentru proiectele fără construcţii-montaj 
întocmite conform legislaţiei în vigoare privind conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum 
şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii). 

 
1b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente  
 
1c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor (numai in cazul constructiilor nefinalizate),  
 
2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii 
proiectului înregistrate la Administraţia Financiară în care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere - 
formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0). 
 
În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimele 
doua situaţii financiare.  
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Excepţie fac intreprinderile infiinţate în anul depunerii cererii de finanţare.  
sau  
 
2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din Romania în anul precedent depunerii proiectului, înregistrată la Administraţia Financiară 
(formularul 200), însoţită de Anexele la formular în care rezultatul brut (veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile) obţinut în anul 
precedent depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0) 
şi/sau  
 
2.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (formularul 221), document obligatoriu de prezentat la 
depunerea cererii de finanţare; 
Sau  
 
2.4 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior 
depunerii proiectului.  
Pot apărea următoarele situaţii:  
a) În cazul solicitantilor înfiinţaţi în anul depunerii proiectului, aceștia nu vor depune situaţiile financiare.  
b) În cazul în care anul precedent depunerii cererii de finanţare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul operaţional din contul de 
profit și pierdere sau rezultatul brut din cadrul formularului 200, care poate fi și negativ. 
c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la Administraţia Financiară Declaraţia 
de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul Cererii de finanţare solicitantul va depune Declaraţia 
de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară.  
 
Pentru întreprinderi familiale și întreprinderi individuale și persoane fizice autorizate:  
Declaraţie specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la Administraţia Financiară.  
 
3. Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării investiţiilor:  
 
3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcţie sau achiziţia de utilaje/ echipamente cu montaj, se va prezenta 
înscrisul care să certifice, după caz: 
 
a) Dreptul de proprietate privată  
Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicţional 
sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum:  

- Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donaţie, schimb, etc;  
- Actele juridice declarative de proprietate, precum împărţeala judiciară sau tranzacţia;  
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- Actele jurisdicţionale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judecata, de partaj, de constatare a uzucapiunii 
imobiliare, etc.  
- Actele jurisdicţionale, precum ordonanţele de adjudecare;  

 
b) Dreptul de concesiune - Contract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puţin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de 
finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilităţii investiţiei şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcţie 
prevăzute prin proiect, în copie.  
În cazul contractului de concesiune pentru cladiri, acesta va fi însoţit de o adresă emisă de concedent care să specifice dacă pentru clădirea 
concesionată există solicitări privind retrocedarea. 
 
În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoţit de o adresă emisă de concedent care să specifice:  

- suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, 
să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces;  
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract, dacă 
concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redevenţei şi alte clauze. 

 
c) Dreptul de superficie contract de superficie care acoperă o perioadă de cel puţin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, 
corespunzătoare asigurării sustenabilităţii investiţiei şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcţie prevăzute prin 
proiect, în copie. 
 
Documentele de la punctele a, b si c de mai sus vor fi însoţite de documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în 
evidenţele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte inscrierea dreptului în cartea funciară, 
precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea 
depunerii proiectului)  
 
3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziţie de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită lucrari de 
construcţii și/sau lucrări de intervenţii asupra instalaţiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilaţie, etc.), se vor prezenta 
înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puţin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să certifice, după caz: 
 
a) dreptul de proprietate privată,  
b) dreptul de concesiune,  
c) dreptul de superficie,  
d) dreptul de uzufruct;  
e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;  
f) împrumutul de folosinţă (comodat)  
g) dreptul de închiriere/locaţiune. 
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4. Extras din Registrul agricol – în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul" pentru dovedirea calităţii de membru al 
gospodăriei agricole, 
  
5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/ administrator/ PFA, titular II, 
membru IF). 
  
6. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului. 
  
6.1 Hotarăre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoţită 
de Statutul Societăţii agricole; 
  
6.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă. 
  
7. Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (Anexa 6.1 din Ghidul solicitantului)  
 
8. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul 
solicitantului) 
 
9. Certificat de urbanism pentru investitia propusă prin proiect/ Autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii, însoţit, 
dacă este cazul, de actul de transfer a dreptului şi obligaţiilor ce decurg din Certificatul de urbanism şi o copie a adresei de înştiinţare.  
 
10. Aviz specific privind amplasamentul şi funcţionarea obiectivului eliberat de ANT pentru construcţia/modernizarea sau extinderea 
structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanţa 
de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008.  
 
11. Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de primire turistică cu funcţiuni de cazare sau restaurante clasificate conform 
Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul modernizării/extinderii).  
 
12. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria "firma în dificultate", semnată de persoana 
autorizată să reprezinte întreprinderea, conform legii. 

 
13. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M 02 (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului) 

 
14. Alte documente (după caz):  

� Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului de raportare către GAL (Anexa 4 la Ghidul solicitantului). 
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� Acordul administratorului/custodelui pentru ariile naturale protejate, in cazul in care activitatea propusă prin proiect impune.  
 

� Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al solicitantului ca veniturile  solicitantului aferente codului CAEN/codurile 
CAEN finantate prin proiect in fiecare an al perioadei de monitorizare sa fie mai mari cu minim 100000 lei comparativ cu veniturile 
aferente codului CAEN/codurile CAEN finantate prin proiect obtinute de solicitant in anul anterior depunerii proiectului (Anexa_DS3 
M2 Declaratie obtinere venituri la Ghidul Solicitantului) 

 
� Declaratie expert contabil din care sa reiasa veniturile aferente codului CAEN/codurile CAEN finantate prin proiect obtinute de 

solicitant in anul anterior depunerii proiectului (Cu exceptia solicitantilor infiintati in anul depunerii Cererii de finantare) 
 

� Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al solicitantului ca este sau va deveni beneficiar al masurii M7 si ca va 
prezenta la GAL  Documentul final  obtinut prin M7. ( Anexa_DS2 M2 declaratie participare curs M7 la Ghidul Solicitantului) 

 
� Document care atesta ca  este beneficiar al masurii M7 . Investitii pentru educatie, formare si cresterea gradului de ocupare in 

microregiunea Asociatia Leader Colinele Moldovei in special pentru minoritatea roma si alte grupuri vulnerabile  
 

� Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al solicitantului ca Solicitantul va crea si va mentine pe intreaga perioada 
de monitorizare a proiectului numarul de locuri de munca nou create mentionat in SF - locuri de munca cu norma intreaga in vederea 
functionarii in bune conditii a investitiei. (Anexa_DS1 M2 declaratie creare locuri de munca Anexa la Ghidul Solicitantului) 

 
 

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. 

 
 

6. Cerinţele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora: 
Solicitanţii vor utiliza Ghidul Solicitantului aferent Măsurii M2 disponibil pe site-ul Asociaţiei www.colinele-moldovei.ro . Solicitantul trebuie să 
indeplinească cerinţele de conformitate si eligibilitate mentionate in Ghidul Solicitantului pentru Măsura M2, fisele de evaluare si Manualul de 
procedura pentru evaluarea si selectia proiectelor intocmite de Asociatia Leader Colinele Moldovei, si disponibile pe www.colinele-moldovei.ro.  
 

7. Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al GAL: 
GAL va utiliza criteriile de selecţie menţionate în fișele măsurilor din SDL, iar punctajele aferente fiecărui criteriu de selecţie au fost stabilite cu 
aprobarea Adunării Generale a Asociaţilor/Consiliului Director (AGA/CD). 
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După efectuarea evaluării administrative (conformitate și eligibilitate), Echipa GAL va întocmi și completa fișa de verificare a criteriilor de selecţie 
pentru proiectele declarate eligibile. Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi 
semnate de către doi experţi.  
În funcţie de sistemul de punctaj stabilit, se efectuează evaluarea criteriilor de selecţie pentru toate Cererile de finanţare eligibile prin acordarea 
unui număr de puncte și se calculează scorul atribuit fiecărui proiect. 
La nivelul Asociaţiei GAL „Asociatia Leader Colinele Moldovei” selecţia proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecţie format din minimum 
7 membri GAL. În ceea ce privește selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, 
este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii comitetului de selectie, din care peste 50% să fie din mediul privat 
și societatea civilă, iar organizatiile din mediul urban mai putin de 10%. Procedura de realizare a activităţii de evaluare criteriilor de selectie pentru 
proiectele depuse, precum si modalitatea de desfasurare a procesului de selectie si solutionare a contestatiilor (daca este cazul) este prezentat 
detaliat in Manualul de Procedura Evaluare si Selectie, disponibil pe www.colinele-moldovei.ro.  
 
8. Criteriile de selecţie cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același 
punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora, asa cum au fost acestea stabilite cu aprobarea Adunării Generale a Asociaţilor/Consiliului 
Director (AGA/CD): 

 
Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor principii şi criterii de selecţie: 
 
Nr.crt. Criteriu de selecţie Puntaj Observaţii despre modalitatea de acordare a punctajului 

1 

Proiecte care au în componenţă şi 
investiţii de producere a energiei din 
surse regenerabile utilizate în scopul 
desfăşurării activitatii 
 

15 pct 

Se acorda punctaj  daca acest lucru este prezentat şi demonstrat în Studiul de 
Fezabilitate şi cheltuielile cu investiţiile de producere a energiei din surse 
regenerabile sunt prevăzute în devizul pe obiect, devizul general şi bugetul 
indicativ. 
Punctajul se acorda daca valoarea investitiei pentru energie regenerabila 

reprezinta minim 2 % din valoarea totala eligibila a proiectului 

 

Documente verificate: 

Studiu de fezabilitate 
 

2 

Proiecte derulate de persoane cu 
vârsta de până în 40 de ani la data 
depunerii proiectului 

15 pct 

Categoriile de solicitanţi cărora li se acordă punctaj sunt: 
�  Persoană fizică autorizată (PFA), cu vârsta pana in 40 de ani 

inclusiv  la data depunerii cererii de finanţare a proiectului;  
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 � Societate cu răspundere limitată, cu asociat unic persoană 

fizică si administrator cu vârsta pana in 40 ani inclusiv  la data 

depunerii cererii de finanţare a proiectului. 

� Intreprindere individuală, titularul  persoana fizică cu vârsta 

pana in 40 ani inclusiv  la data depunerii cererii de finanţare a 

proiectului. 

Societate cu răspundere limitată  cu mai mulţi asociaţi, cu condiţia ca un 

asociat să exercite controlul efectiv asupra societatii prin deţinerea a   peste 

50% din partile sociale, sa deţina funcţia de administrator unic  si sa aiba 

varsta vârsta de pana in 40 de ani inclusiv  la data depunerii cererii de 

finanţare a proiectului. 

Documente verificate: 

Copie CI reprezentant legal solicitant 
ONRC 

3 

Investitia propusa conduce la 
cresterea veniturilor aferente codului 
CAEN/codurile CAEN  finantate prin 
proiect 
 

5 pct 

Se acorda punctaj daca: 
 
Veniturile obtinute de solicitant aferente codului CAEN/codurile CAEN 

finantate prin proiect in fiecare an al perioadei de monitorizare vor fi mai 

mari cu minim 100000 lei comparativ cu veniturile aferente codului 

CAEN/codurile CAEN finantate prin proiect obtinute de solicitant in anul 

anterior depunerii proiectului 

 

Documente verificate: 

Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al solicitantului 

ca veniturile  solicitantului aferente codului CAEN/codurile CAEN finantate 

prin proiect in fiecare an al perioadei de monitorizare vor fi mai mari cu 

minim 100000 lei comparativ cu veniturile aferente codului CAEN/codurile 

CAEN finantate prin proiect obtinute de solicitant in anul anterior depunerii 

proiectului. 
 
Studiu de fezabilitate 
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Declaratie expert contabil din care sa reiasa veniturile aferente codului 

CAEN/codurile CAEN finantate prin proiect obtinute de solicitant in anul 

anterior depunerii proiectului (Cu exceptia solicitantilor infiintati in anul 

depunerii Cererii de finantare) 

 

(Cresterea veniturilor trebuie demonstrata in SF - documentatia tehnico-

economica la momentul depunerii cererii de finantare) 

4 Proiectele propun solutii inovative 10 pct 

Punctajul se acorda daca in Studiu de Fezabilitate se demonstreaza ca 
Proiectul propune solutii inovative pentru atingerea obiectivelor stabilite prin 
SDL, dacă investiţia propusă include elemente cu caracter inovativ, 

conform clarificărilor de mai jos. 
Inovarea este o activitate din care rezultă un produs, bun sau serviciu, nou 

sau semnificativ îmbunătăţit sau un proces nou sau semnificativ îmbunătăţit, 

o metodă nouă de marketing sau o metodă nouă organizaţională în practicile 

de afaceri, în organizarea locului de muncă sau în relaţiile externe. Inovarea 

este bazată pe rezultatele unor tehnologii noi, pe noi combinaţii ale 

tehnologiei existente sau pe utilizarea altor cunoștinţe obţinute de 

întreprindere. 

Inovarea de produs (bun sau serviciu) reprezintă introducerea unui bun sau a 

unui serviciu, nou sau semnificativ îmbunătăţit în privinţa caracteristicilor 

sau modului său de folosire (aceasta poate include îmbunătăţiri semnificative 

în privinţa specificaţiilor tehnice, componentelor și materialelor, software-

ului incorporat, ușurinţei de utilizare sau a altor caracteristici funcţionale) 

Produsele inovate pot fi noi pentru piaţă sau noi numai pentru întreprindere. 

O întreprindere poate avea inovare de produs chiar dacă acesta nu este nou 

pentru piaţă, dar este nou pentru întreprindere. 

Inovarea de proces reprezintă implementarea unei metode noi sau 

semnificativ îmbunătăţite de producţie sau livrare (acestea pot include 

schimbări semnificative de tehnici, echipamente și/ sau software), cu scopul 

de reducere a costurilor unitare de producţiei și distribuţiei, să 

îmbunătăţească calitatea, să producă sau să distribuie produse noi sau 

îmbunătăţite semnificativ. 
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De asemenea, o întreprindere poate avea inovare de proces, chiar dacă ea nu 

este prima care a introdus procesul pe piaţă. 

 

Documente verificate: 

Studiu de fezabilitate 
 

5 

Investitia deserveste populatia din 
minim 3 UAT-uri din teritoriul GAL 
 

15 pct 

Punctajul se acorda daca in SF se demonstreaza ca Investitia deserveste 
populatia din minim 3 UAT din GAL si se specifica expres in SF UAT -urile din 

teritoriul  GAL ce sunt deservite 

 

Documente verificate: 

Studiu de fezabilitate 
 

(Demonstrarea ca investitia deserveste populatia din minim 3 UAT din GAL 

si Specificarea UAT-urilor din teritoriul GAL ce sunt deservite de investitie 

se va face in SF la momentul depunerii cererii de finantare) 

 

6 

Sunt prioritizate la selectie proiectele 
solicitantilor care sunt / vor fi 
beneficiari ai masurii 7. Investitii 
pentru educatie, formare si cresterea 
gradului de ocupare in microregiunea 
Äsociatia Leader Colinele Moldovei in 
special pentru minoritatea roma si alte 
grupuri vulnerabile 
 

15 pct 

Punctajul se acorda daca reprezentantul legal al solicitantului este sau va 

fi beneficiar al masurii M7 . Investitii pentru educatie, formare si cresterea 
gradului de ocupare in microregiunea Asociatia Leader Colinele Moldovei in 
special pentru minoritatea roma si alte grupuri vulnerabile 
 

Documente verificate: 

 

Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al solicitantului ca 
este sau va deveni beneficiar al masurii M7 si ca va prezenta la GAL  
Documentul final  obtinut prin M7. 
sau 
Document care atesta ca reprezentantul legal este beneficiar al masurii M7 
. Investitii pentru educatie, formare si cresterea gradului de ocupare in 
microregiunea Äsociatia Leader Colinele Moldovei in special pentru 
minoritatea roma si alte grupuri vulnerabile 
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7 

Suma nerambursabilă acordată va 
respecta condiţia crearii de noi locuri 
de muncă astfel:  

a. pentru maxim 35.000 
EURO sprijin 
nerambursabil = minim 1 
loc de muncă creat 

b. pentru maxim 99.999 
euro sprijin 
nerambursabil  =  minim 
2 locuri de create 

c. pentru 100.000 EURO 
sprijin neramburabil şi 
peste, se vor crea minim 
3 locuri de muncă 

 

25 pct 

Se acorda punctaj pentru proiectele care isi propun crearea de  locuri de 
munca cu norma intreaga  si pastrarea acestora pe intreaga perioada de 
monitorizare a proiectului raportat la valoarea sprijinului nerambursabil ( doua 
locuri de munca cu jumatate de norma este echivalentul unui loc de munca cu 
norma intrega) astfel: 
 
Pentru maxim 35000 euro sprijin nerambursabil  se va crea minim 1 loc de 

munca cu norma intreaga 

 

Pentru maxim 99999 euro sprijin nerambursabil  se vor crea minim 2 locuri 

de munca cu norma intreaga 

 

Pentru 100000 euro sprijin nerambursabil  si peste se vor crea minim 3 

locuri de munca cu norma intreaga 
 

Documente verificate: 

 
Studiu de fezabilitate 
 
Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al solicitantului 

ca Solicitantul va crea si va mentine pe intreaga perioada de monitorizare a 
proiectului numarul de locuri de munca nou create mentionat in SF - locuri de 
munca cu norma intreaga in vederea functionarii in bune conditii a investitiei. 
(Pentru primirea punctajului numarul de locuri de munca nou create asumat 
in  decaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal trebuie sa coincida 
cu cel mentionat in SF – locuri de munca nou create  
la momentul depunerii cererii de finantare la GAL). 

 TOTAL 100 de puncte  
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Pentru această măsură punctajul minim este de 10 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanţare 
nerambursabilă. 
Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie. Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face 
descrescător în funcţie de numarul de locuri de munca create prin proiect. Pentru proiectele cu același punctaj si acelasi numar de locuri de 
munca create prin proiect departajarea se va face crescător în funcţie de valoarea eligibilă a proiectelor. 
 
 
9. Data și modul de anunţare a rezultatelor procesului de selecţie (notificarea solicitanţilor, publicarea Raportului de Selecţie): 
După încheierea etapei de verificare a conformităţii, eligibilităţii și criteriilor de selecţie, Echipa GAL va emite un Raport de Evaluare. În baza 
acestui raport, echipa GAL va anunta conducerea GAL care va convoca membrii Comitetului de selecţie, ţinând cont de politica de evitare a 
conflictului de interese. 
Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării disponibile pentru selecţia pe sesiune. Comitetul 
de selecţie va emite un Raport de selecţie în care vor fi înscrise proiectele eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor și punctajul 
obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. Raportul de selecţie va fi publicat pe pagina de web a GAL. 

Solicitanţii nemulţumiţi de rezultatele procesului de evaluare și selecţie pot depune contestaţii, la sediul GAL, în termen de maxim 5 zile lucrătoare 
de la publicarea Raportului de selecţie pe pagina de web. Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de maxim 30 zile calendaristice. În urma 
soluţionării eventualelor contestaţii, Comisia de soluţionare a contestaţiilor va emite un Raport de contestaţii, care va fi semnat de membrii Comisiei 
și postat pe site-ul GAL. 

Dupa incheierea termenului procedural pentru solutionarea eventualelor contestatii, Comitetul de Selectie se va reuni si va intocmi Raport de 
Selectie Final, care va fi publicat pe site-ul Asociatiei www.colinele-moldovei.ro. De la data publicarii acestui raport, solicitanţii sunt notificaţi în 
3 zile lucrătoare cu privire la rezultatul contestaţiilor. 

 
10. Datele de contact ale GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate: 
Pentru clarificari si informaţii suplimentare, Echipa Asociatiei Leader Colinele Moldovei va sta la dispoziţie zilnic, de luni pana vineri, in intervalul 
orar 9.00 – 17.00, la sediul Asociatiei din localitatea Sulita, comuna Sulita, judeţul Botosani, strada Principala nr. 125. Ne puteţi contacta la numărul 
de telefon 0231/573.033 sau 0759.017.602, e-mail: colinelemoldovei@gmail.com. Variantele  electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a 
informatiilor detaliate aferente măsurilor lansate, sunt disponibile la sediul Asociatiei. 

 

11. Alte informaţii relevante: 
Echipa Asociatiei va oferi sprijin și consiliere cu privire la fazele de scriere si implementare a proiectelor. 
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Cererile de plată vor fi depuse de către beneficiari la sediul Asociatiei și vor fi verificate de către membri ai Echipei Asociatiei care nu au participat 
la evaluarea cererilor de finanţare. Acestea vor fi depuse la AFIR, împreună cu documentele emise de către Echipa Asociatiei, spre decontare. GAL 
va realiza monitorizarea platilor efectuate de catre AFIR catre beneficiar, pe intreg parcusul perioadei de implementare, pana la finalizarea 
investitiei.  
 


