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ANUNT DE LANSARE A SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU 
 

M6: INVESTITII PENTRU AGRICULTURA COMPETITIVA 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 – 926.573 EURO; 
 Valoarea maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect – 200.000 EURO/proiect. 
 Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă): 
• în cazul proiectelor care prevăd achiziţii simple – maximum 75.000 EURO; 
• în cazul proiectelor care prevăd construcţii- montaj – maximum 150.000 EURO 
• în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanţuri alimentare integrate la nivelul exploatatiei  agricole - maximum 200.000 EURO. 

 Intensitatea sprijinului:   
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar 
rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% in cazul : 
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• Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani inclusiv, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiţi la art. 
2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305); 

• investiţiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative, societati cooperative agricole, grupuri de producatori) 
constituite in baza legislatiei in vigoare. 

 
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 M6.  
 

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: 

 
Documentele în baza cărora se va evalua Cererea de finanţare sector vegetal, zootehnic, viticol:  
 
1. a) STUDIUL DE FEZABILITATE însotit de Proiectul de plantare avizat de Staţiunea Viticola (dacă este cazul)  
(pentru achiziţiile simple se vor completa doar punctele care vizează acest tip de investiţie)  
 
1. b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente  

 
c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.  
 
2.  
SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii 

proiectului înregistrate la Administraţia Financiară.  
Pot apărea următoarele situaţii:  
a) În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanţul aferent anului anterior depunerii proiectului, 

înregistrat la Administraţia Financiară solicitantul nu va depune nici un document în acest sens.  
b) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar au depus la Administraţia Financiară Bilanţul anului 

anterior depunerii proiectului, solicitantul va depune la Dosarul cererii de finanţare Bilanţul – formularul 10, anului anterior depunerii proiectului 
însoţit de contul de profit și pierdere - formularul 20, inclusiv formularele 30 şi 40, înregistrat la Administraţia Financiară prin care dovedeşte că nu 
a inregistrat venituri din exploatare  
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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 persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale și intreprinderi individuale:  
DECLARAŢIE SPECIALĂ PRIVIND VENITURILE REALIZATE ÎN ANUL PRECEDENT DEPUNERII PROIECTULUI înregistrată la Administraţia Financiară 

(formularul 200 însoţit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obţinut anual să fie pozitiv (inclusiv 0) și/sau Declaraţia privind veniturile din 
activităţi agricole impuse pe norme de venit (formularul 221). În cazul solicitanţilor care se încadrează în prevederile art. 105 din Legea 
227/2015,(cod fiscal), respectiv, nu au obligaţia depunerii formularului 221, Norma de venit, nu se va depune nici un document în acest sens.  

Pentru solicitantii a căror activitate a fost afectată de calamităţi naturale (inundaţii, seceta excesivă etc) se vor prezenta şi:  
 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20, formularele 30 și 40) din unul din ultimii trei ani precedenţi 

anului depunerii proiectului, în care producţia nu a fost calamitată iar rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din bilanţ) să fie pozitiv 
(inclusiv 0), înregistrate la Administratia Financiara .  

 
În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale se va prezenta:  
 Declaraţie specială privind veniturile realizate înregistrata la Administratia Financiară (formularul 200 însoţit de Anexele la Formular) în care 

rezultatul brut obţinut anual să nu fie negativ si/ sau Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (formularul 221).  
 
Formularul 221 se va depune de către solicitanţii care au optat conform prevederilor legale, la impozitarea pe bază de norma de venit.  
Pentru anii calamitaţi solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces verbal de constatare și evaluare a pagubelor) emis de organismele 

abilitate (ex.: Comitetul local pentru situaţii de urgenţă) prin care se certifică:  
- data producerii pagubelor;  
- cauzele calamităţii; 
- obiectul pierderilor datorate calamităţilor (suprafaţa agricolă cultivată, animale);  
- gradul de afectare pentru suprafeţe agricole cultivate, animale pierite.  
 
3.a1) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL AFERENT PLANTAŢIILOR DE VIŢĂ DE VIE PENTRU STRUGURI DE MASĂ 

EXISTENTE/PLANTAŢIILOR NOU ÎNFIINŢATE ȘI A ALTOR PLANTAŢII:  
 COPIE DUPĂ DOCUMENTUL AUTENTIFICAT LA NOTAR CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE asupra terenului şi/ sau tabel centralizator 

emis de Primărie semnat de persoanele autorizate conform legii, conţinând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele luate în arendă pe 
categorii de folosinţă, perioada de arendare care trebuie să fie de cel puţin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de finanţare şi/ sau contractul 
de concesiune care să certifice dreptul de folosinţă al terenului cel puţin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de finanţare. .  
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Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină:  
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;  
 - suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se 

menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces)  
 Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producatori, se vor prezenta documentele prevăzute mai sus pentru 

toţi membrii fermieri ai acestor solicitanţi.  
 
a2) În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul centralizator emis de catre Societatea agricolă care va cuprinde suprafeţele aduse în 

folosinţa societăţii,numele membrilor fermieri care le deţin în proprietate şi perioada pe care terenul a fost adus in folosinta societătii, care trebuie 
sa fie de minim 10 ani.  

Pentru celelalte tipuri de culturi nu este necesară prezentarea documentelor pentru terenul agricol, verificarea făcându-se de către 
experţii evaluatori, exclusiv în sistemul IACS.  

b) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/ SAU TERENURILE) pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile,:  
b1) ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA CLĂDIRII sau CONTRACT DE CONCESIUNE sau ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTAR care să certifice 

dreptul de folosinţă asupra clădirii pe o perioadă de cel puţin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de finanţare, care să confere titularului 
dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, având în vedere tipul de investiţie propusă prin proiect ;  

b2) DOCUMENTUL CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI, CONTRACT DE CONCESIUNE SAU ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT 
LA NOTAR care să certifice dreptul de folosinţă al terenului pe o perioadă de cel puţin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de finanţare, care 
să confere titularului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, având în vedere tipul de investiţie propusă prin proiect.  

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină:  
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;  
- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se 

menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea.  
Atenţie! Pentru construcţiile și/sau terenul ce fac/face obiectul Cererii de finanţare, solicitantul trebuie să prezinte documente care să certifice 

dreptul acestuia de a obţine, potrivit legii, autorizaţia de construire/desfiinţare:  
- drept real principal (drept de proprietate, drept de administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobândit prin: act autentic notarial, 

certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecătorească, lege. În cazul dreptului de superficie se acceptă act de superficie 
încheiat în formă autentică de un notar public.  
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- drept de creanţă definit conform Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru clădirea/terenul pe care urmează a se realiza investiţia.  

Pentru construcţiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul poate 
prezenta şi un contract de comodat/ locaţiune (închiriere) asupra terenului şi acordul expres al proprietarului de drept.  

 
b3) EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru proiectele 

care vizează investiţii de lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora  
Atenţie! În situatia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit), se va depune acordul 

creditorului privind executia investitiei şi graficul de rambursare a creditului.  
 
c) DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE DEŢINUT ÎN PROPRIETATE:  
1). EXTRAS DIN REGISTRUL EXPLOATATIEI emis de ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din care să rezulte 

efectivul de animale deţinut, însoţit de formular de mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 
40/2010); Formularul de miscare se depune dacă există diferenţe dintre menţiunile din SF, cererea de finanţare și extrasul din Registrul Exploatatiilor 
de la ANSVSA.  

Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari si albine - ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE MEDICUL VETERINAR DE CIRCUMSCRIPŢIE, emisă cu cel 
mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din care rezulta numarul păsarilor şi al familiilor de albine şi data inscrierii solicitantului in Registrul 
Exploatatiei.  

Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producatori, se vor prezenta documentele prevăzute la punctul c) pentru 
toţi membrii fermieri ai acestor solicitanţi. 

2) PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele cu rasă şi origine.  
4. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit 

de avizele mentionate ca necesare fazei urmatoare de autorizare.  
5. ACEST DOCUMENT SE VA PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:  
-DOCUMENT EMIS DE ANPM PENTRU PROIECT  
6. ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:  
6.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE şi sociale emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de 

primăriile pe raza cărora îşi au sediul social și puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este 
cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat.  

Atenţie! Certificatele trebuie să menţioneze clar lipsa datoriilor prin menţiunea „nu are datorii fiscale și sociale sau locale” sau bararea rubricii 
în care ar trebui să fie menţionate.  
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6.2 CAZIERUL JUDICIAR AL REPREZENTANTULUI LEGAL care să ateste lipsa înscrierilor care privesc sancţiuni economico-financiare. Cazierul 
judiciar va fi solicitat de către AFIR, în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

7.ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:  
7.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA PENTRU PROIECT, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet 

www.afir.info.  
7.2 DOCUMENT EMIS DE DSP JUDETEAN, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi MS publicat pe pagina de internet www.afir.info  
Atenţie! În cazul investiţiilor care prevăd atât achiziţie de utilaje agricole cât și utilaje necesare procesării, documentul 7.1 va trebui să ateste 

conformitatea proiectului cu legislatia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și siguranta alimentelor şi trebuie să facă referire clar şi la 
activitatea de procesare.  

8. ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI: 

8.1DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA ŞI SURSA DE COFINANŢARE a investiţiei emise de o instituţie financiară (extras de cont si/ sau 
contract de credit)  

8.2 DOCUMENT DE LA BANCĂ/TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa 
instituţiei financiare, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR);  

9.  
9.1 AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii 

de finanţare, pentru unităţile care se modernizează şi se autorizează/avizează conform legislaţiei în vigoare.  
9.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU pentru toate unităţile în funcţiune.- se va depune la momentul încheierii contractului  
Atenţie! Data de emitere a Notelor de constatare trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare.  
10. a) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, 

însoţită de Statutul Societăţii agricole;  
b) STATUT pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005, ), Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 

2004) cu modificările și completările ulterioare și Composesoratele, obștile și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate 
în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările 
ulterioare), din care să reiasă ca acestea se încadreaza în categoria: societate cooperativa agricolă, cooperativă agricola sau fermier în conformitate 
cu art 7, alin (21) din OUG 3/2015, cu completările și modificările ulterioare;  

c) DOCUMENT DE ÎNFIINŢARE A INSTITUTELOR DE CERCETARE, a Centrelor, staţiunilor şi unităţilor de cercetare –dezvoltareşi didactice din 
domeniul agricol  
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11.1 DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economica 
în agricultura și dezvoltare rurală sau, după caz, adeverinţă de absolvire a studiilor respective, însoţită de foaia matricolă pentru cei care au absolvit 
în ultimele 12 luni;  

11.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale şi liceale în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă.  
11.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE sau diploma/certificat de calificare ce atestă formarea profesională/certificat de 

competenţe emis de un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale, care trebuie 
deasemenea să fie autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari, sau certificat de absolvire a cursului de calificare emis de ANCA care conferă 
un nivel minim de calificare în domeniu agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă.  

11.4 FOAIA MATRICOLĂ pentru cel puţin 2 ani de facultate în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, 
inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurală. 

11.5 EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENŢĂ A SALARIAŢILOR care să ateste înregistrarea contractului individual de muncă.  
Atenţie! Diplomele de studii/ Certificatele vor fi emise de catre o institutie autorizata/acreditata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului 

şi Sportului, iar documentul care atestă formarea profesională, trebuie să fie recunoscut de Autoritatea Naţională pentru Calificari.  
Se poate accepta adeverinţa de absolvire a cursului de pregătire profesională în domeniu, cu obligativitatea prezentării 

diplomei/certificatului/documentului final în etapa de contractare.  
12. ÎN CAZUL INVESTIŢIILOR PRIVIND IRIGAŢIILE:  
12.1 AVIZ DE GOSPODARIREA APELOR/ NOTIFICAREA DE ÎNCEPERE A EXECUŢIEI, în cazul investiţiilor noi sau  
AUTORIZAŢIE DE GOSPODĂRIRE / NOTIFICARE DE PUNERE ÎN FUNCŢIUNE, în cazul funcţionării sistemului de irigaţii.  
12.2 AVIZ EMIS DE ANIF (dacă este cazul)  
12.3 DOCUMENT EMIS DE OUAI privind acordul de branşare (dacă este cazul)  
12.4 Document privind acordul de branșare emis de entitatea care administrează sursa de apă (dacă este cazul)  
13.1 AUTORIZAŢIA de PRODUCERE A SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR/ AUTORIZAŢIA DE PRODUCERE ȘI PRELUCRARE A SEMINŢELOR 

ŞI MATERIALULUI SĂDITOR/ AUTORIZAŢIA de PRODUCERE, PRELUCRARE ŞI COMERCIALIZAREA SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR 
14.1 FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA PRODUCĂTOR ȘI/SAU PROCESATOR ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ, ELIBERATA DE DAJ, ÎNSOŢITĂ DE 

CONTRACTUL ÎNCHEIAT CU UN ORGANISM DE INSPECŢIE ȘI CERTIFICARE (în cazul investiţiilor noi sau în cazul modernizării exploataţiilor care 
obţin după implementarea proiectului, un produs ecologic)  

14.2 Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform prevederilor 

OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu completările și modificările ulterioare pentru aprobarea regulilor privind organizarea 
sistemului de inspecţie și certificare în agricultura ecologică (pentru modernizări în vederea obţinerii unui produs existent).  

15 Acord de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindina în Sistemul National de Antigrindina si de Crestere a 
Precipitatiilor (la depunere), emis de Autoritatea pentru Administrarea Sistemului National de Antigrindina si Crestere a Precipitatiilor.  

16. PRECONTRACTELE CU PERSOANE JURIDICE prin care se realizează comercializarea produselor proprii. 
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17. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care solicitantul le poate aduce în scopul susţinerii proiectului:  
 
� Copia autorizaţiei de gospodărire a apelor a ANIF/entităţii care gestionează corpul de apă/ infrastructura de irigaţii la care se branșează 

solicitantul,  
� 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. 

� 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. 

� Document care atesta ca 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, Etc) 

� Declaratie  

Atenţie! Evaluarea Cererii de finanţare din punct de vedere al eligibilităţii şi al verificării criteriilor de selecţie va include şi consultarea informaţilor 
referitoare la solicitant şi exploataţia agricolă, deţinute de instituţiile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR, ONRC, etc). 

 
 
Documentele în baza cărora se va evalua Cererea de finanţare sector pomicol: 
 
1. a) STUDIUL DE FEZABILITATE însoţit de Proiectul de înfiinţare a plantaţiei pomicole (în cazul înfiinţării/ reconversiei plantaţiilor) și 

avizat de ICDP Mărăcineni sau de staţiunile de cercetare – dezvoltare pomicole din zonă). Proiectul se va depune inclusiv pentru proiectele 
care prevăd reconversia plantaţiilor pomicole! (pentru achiziţiile simple se vor completa doar punctele care vizează acest tip de investiţie)  

Se recomandă, consultarea prealabilă a ICDP, cu privire la speciile/soiurile propuse prin proiect, în vederea obţinerii avizării proiectului de 
înfiinţare a plantaţiei.  

Pentru proiectele care vizează înfiinţarea de pepiniere pomicole și cultura de căpșuni nu se solicită proiect de înfiinţare.  
Proiectul de înfiinţare a plantaţiei pomicole se va prezenta la depunerea Cererii de finanţare. .  
1. b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente  
1. c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.  

ATENŢIE! În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul 
de exploatare a construcţiei existente, se ataşează la Studiul de fezabilitate, obligatoriu. Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei 
existente și Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 
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2. 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 cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin trei ani financiari înainte de anul depunerii Cererii de finanţare se vor depune ultimele 
trei situaţii financiare.  

Atenţie! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de finanţare trebuie să fie pozitiv (inclusiv 0). Excepţie fac solicitanţii a 
căror activitate a fost afectată de calamităţi naturale şi cei care nu au înregistrat venituri din exploatare, aceștia realizând doar cheltuielile de 
exploatare (întreţinerea efectivului de animale, înfiinţarea culturilor şi a plantaţiilor şi nu au avut timpul necesar pentru încheierea unui ciclu de 
producţie în vederea obţinerii unor venituri).  

Pot apărea următoarele situaţii:  
a) În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanţul aferent anului anterior depunerii proiectului, 

înregistrat la Administraţia Financiară, solicitantul nu va depune nici un document în acest sens.  

b) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar au depus la Administraţia Financiară Bilanţul anului 
anterior depunerii proiectului, solicitantul va depune la dosarul Cererii de finanţare Bilanţul – formularul 10, anului anterior depunerii proiectului 
însoţit de contul de profit și pierdere - formularul 20, inclusiv formularele 30 şi 40, înregistrat la Administraţia Financiară prin care dovedeşte că nu 
a înregistrat venituri din exploatare.  

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 DECLARATIA DE 
INACTIVITATE înregistrată la Administraţia Financiară.  

 
Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale și întreprinderi individuale:  
DECLARAŢIE SPECIALA PRIVIND VENITURILE REALIZATE ÎN ANUL PRECEDENT DEPUNERII PROIECTULUI înregistrată la Administraţia Financiară 

(formularul 200 însoţit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obţinut anual să fie pozitiv (inclusiv 0) și/sau Declaraţia privind veniturile din 
activităţi agricole impuse pe norme de venit (formularul 221).  

În cazul solicitanţilor care se încadrează în prevederile art. 105 din Legea 227/2015, (cod fisca), respectiv, nu au obligaţia depunerii formularului 
221, Norma de venit, nu se va depune nici un document în acest sens.  

Pentru solicitanţii a căror activitate a fost afectată de CALAMITĂŢI NATURALE (inundaţii, seceta excesivă etc.) se vor prezenta:  
 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20, formularele 30 și 40) din unul din ultimii trei ani precedenţi 

anului depunerii proiectului,  
 
în care producţia nu a fost calamitată, iar rezultatul din exploatare (rezultatul de exploatare din bilanţ) să fie pozitiv (inclusiv 0), înregistrate 

la Administraţia Financiară.  
În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale se va prezenta:  
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 Declaraţie specială privind veniturile realizate înregistrata la Administraţia Financiară (formularul 200 însoţit de Anexele la Formular) în care 
rezultatul brut obţinut anual să nu fie negativ si/sau Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (formularul 221)  

 
Formularul 221 se va depune de către solicitanţii care au optat conform prevederilor legale, pentru impozitarea pe bază de normă de venit.  
Pentru anii calamitaţi solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces verbal de constatare și evaluare a pagubelor) emis de organismele 

abilitate (ex.: Comitetul local pentru situaţii de urgenţă) prin care se certifică:  
- data producerii pagubelor;  
- cauzele calamităţii;  
- obiectul pierderilor datorate calamităţilor (suprafaţa agricolă cultivată, animale);  
- gradul de afectare pentru suprafeţe agricole cultivate, animale pierite.  
3. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU:  
a) TERENUL AGRICOL:  
Copie după documentul autentificat la notar care atestă dreptul de proprietate (a1) asupra terenului şi/ sau tabel centralizator (a2) emis de 

Primărie semnat de persoanele autorizate conform legii, conţinând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele pe care va fi realizată investiţia 
luate în arendă, pe categorii de folosinţă, perioada de arendare şi/sau contractul de concesiune, cu o valabilitate de minimum 15 ani, excepţie 
făcând pepinierele, culturile de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș unde perioada minimă este de 10 ani, începând cu anul depunerii Cererii de 
Finanţare.  

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină:  
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;  
- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se 

menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces).  
 Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producători, se vor prezenta documentele prevăzute mai sus pentru 

toţi membrii fermieri ai acestor solicitanţi.  
 
Atenţie! În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul centralizator emis de către Societatea agricolă care va cuprinde suprafeţele aduse în 

folosinţa societăţii şi numele membrilor fermieri care le deţin în proprietate, cu o valabilitate de minimum 15 ani, excepţie făcând pepinierele, 
culturile de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș unde perioada minimă este de 10 ani, începând cu anul depunerii Cererii de Finanţare. 

a3) Copie din Registrul Agricol emis de Primării, eliberată cu cel mult 30 de zile înaintea depunerii Cererii de finanţare în cazul solicitanţilor 
care prin intermediul proiectului vizează investiţii pe terenuri în pregătire.  

b) IMOBILUL (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile:  
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- Actul de proprietate, contract de concesionare, care să certifice dreptul de folosinţă pe o perioadă de cel puţin 10 ani începând cu anul 
depunerii Cererii de finanţare în cazul clădirilor asupra cărora se intervine cu investiţii de modernizare/extindere și a terenurilor pe care se vor 
realiza investiţii ce presupun lucrări de construcţii montaj.  

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină:  
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;  
- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se 

menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea.  
Atenţie! Pentru construcţiile și/sau terenul ce fac/face obiectul Cererii de finanţare, solicitantul trebuie să prezinte documente care să certifice 

dreptul acestuia de a obţine, potrivit legii, autorizaţia de construire/ desfiinţare:  
- dreptul real principal - (drept de proprietate, drept de administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobândit prin: act autentic notarial, 

certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege. În cazul dreptului de superficie se acceptă act de superficie 
încheiat în formă autentică de un notar public.  

- drept de creanţă, definit conform Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările și 
completările ulterioare pentru terenul pe care urmează a se realiza investiţia.  

Pentru construcţiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, republicata cu modificările și completările ulterioare, solicitantul 
poate prezenta şi un contract de arendă/ comodat/ locaţiune (închiriere) asupra terenului şi acordul expres al proprietarului de drept.  

c) EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ sau Document care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de cadastru, pentru proiectele care vizează 
investiţii de lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora.  

Atenţie! În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit), se va depune acordul 
creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul de rambursare a creditului.  

d) Document pentru efectivul de animale deţinut în proprietate:  
1) Extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/ DSVSA cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din care să rezulte efectivul 

de animale deţinut, însoţit de formular de mişcare ANSVSA/ DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010);  
Pentru exploataţiile agricole care deţin păsări și albine - Adeverinţă eliberată de medicul veterinar de circumscripţie, emisă cu cel mult 30 de 

zile înainte de data depunerii CF, din care rezulta numărul păsărilor şi al familiilor de albine şi data înscrierii solicitantului în Registrul Exploataţiei 
Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producători, se vor prezenta documentele prevăzute la punctul d) pentru 

toţi membrii fermieri ai acestor solicitanţi.  
2) PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele cu rasă şi origine.  
4. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit 

de avizele menţionate ca necesare fazei următoare de autorizare.  
 
5. ACEST DOCUMENT SE VA PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:  
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5.1 DOCUMENT EMIS DE ANPM PENTRU PROIECT  
6. ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:  
6.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE şi sociale sau locale emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice 

și de primăriile pe raza cărora își au sediul social și puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă 
este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat.  

Atenţie! Certificatele trebuie să menţioneze clar lipsa datoriilor prin menţiunea „nu are datorii fiscale și sociale sau locale” sau bararea rubricii 
în care ar trebui să fie menţionate.  

Atenţie! Solicitantul va prezenta decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA și/ sau 
alte documente aprobate pentru soluţionarea cererilor de restituire, decizie/ documente care au fost aprobate ulterior eliberării certificatului de 
atestare fiscală, pentru compensarea obligaţiilor fiscale de la Sect. A.  

6.2 CAZIERUL JUDICIAR AL REPREZENTANTULUI LEGAL care să ateste lipsa înscrierilor care privesc sancţiuni economico-financiare. Cazierul 
judiciar va fi solicitat de către AFIR, în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

7. ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:  
7.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA PENTRU PROIECT, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet 

www.afir.info.  
7.2 DOCUMENT EMIS DE DSP JUDEŢEANĂ, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi MS publicat pe pagina de internet www.afir.info  
Atenţie! În cazul investiţiilor care prevăd atât achiziţie de utilaje agricole cât și utilaje necesare procesării, documentul 7.1 va trebui să ateste 

conformitatea proiectului cu legislaţia în vigoare 
Solicitantul se va asigura că documentele eliberate de către autorităţile competente menţionează standardele care vor fi implementate prin 

intermediul proiectului (dacă este cazul). 

pentru domeniul sanitar veterinar și siguranţa alimentelor şi trebuie să facă referire clar şi la activitatea de procesare.  
Documentele acestui punct vor fi emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare. Formatul documentelor poate fi vizualizat pe 

pagina de internet www.afir.info, secţiunea: Informaţii utile/ Protocoale de colaborare.  
În cazul proiectelor care prevăd doar achiziţii de utilaje agricole nu este necesară prezentarea documentelor 7.1 și 7.2.  
8. ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:  
8.1DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA ŞI SURSA DE COFINANŢARE a investiţiei emise de o instituţie financiară în original (extras de 

cont si/ sau contract de credit).  
8.2 DOCUMENT DE LA BANCĂ/TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa 

instituţiei financiare, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR);  
9.1 AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE DE CONSTATARE a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii 

Cererii de finanţare, pentru unităţile care se modernizează şi se autorizează/avizează conform legislaţiei în vigoare.  
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9.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU pentru toate unităţile în funcţiune se va depune la momentul încheierii contractului.  
Atenţie! Data de emitere a Notelor de constatare trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare.  
10. a) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, 

însoţită de Statutul Societăţii agricole;  
b) STATUT pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005) și Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 

2004, cu modificările și completările ulterioare, composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în 
Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările 
ulterioare)  

c) DOCUMENT DE ÎNFIINŢARE A INSTITUTELOR DE CERCETARE, a Centrelor şi staţiunilor de cercetare –dezvoltare şi didactice inclusiv 
universităţi având în subordine staţiuni de cercetare dezvoltare şi didactice din domeniul agricol.  

11.1 DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul agricol, agro-alimentar sau economie agrară, DUPA CAZ adeverinţă de absolvire a studiilor 
respective, însoţită de foaia matricolă pentru cei care au absolvit în ultimele 12 luni;  

11.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale şi liceale în domeniul agricol.  
Atenţie! Documentele se pot prezenta pentru administratorul persoanei juridice sau pentru managerul exploataţiei agricole (angajatul pe 

post de director general sau şef de exploataţie cu responsabilităţi privind deciziile referitoare la gestionare, la beneficii şi la riscurile 
financiare legate de exploataţie). 

11.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE sau diploma/certificat de calificare ce atestă formarea profesională/certificat de 
competenţe emis de un centru de evaluare și certificare a competentelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, care trebuie de 
asemenea să fie autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări, sau certificat de absolvire a cursului de calificare emis de ANCA, care conferă 
un nivel minim de calificare în domeniu agricol, agro-alimentar, economie agrară.  

11.4 ADEVERINŢA DE ABSOLVIRE A STUDIILOR ÎN DOMENIU, PÂNĂ LA ELIBERAREA DOCUMENTULUI DOVEDITOR, DAR NU MAI TÂRZIU DE 
ULTIMA PLATĂ  

11.5 EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENŢĂ A SALARIAŢILOR care să ateste înregistrarea contractului individual de muncă.  
Atenţie! Diplomele de studii/ Certificatele/ Adeverinţele vor fi emise de către o Instituţie autorizată/ acreditată de Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului, iar documentul care atestă formarea profesională, trebuie să fie recunoscut de Autoritatea Naţională pentru 
Calificare.  

12. ÎN CAZUL PROIECTELOR CARE INCLUD ŞI INVESTIŢII PRIVIND IRIGAŢIILE:  
12.1 AVIZ DE GOSPODARIREA APELOR/ NOTIFICAREA DE ÎNCEPERE A EXECUTIEI în cazul investiţiilor noi  
Sau  
AUTORIZAŢIE DE GOSPODARIRE / NOTIFICARE DE PUNERE ÎN FUNCŢIUNE, în cazul funcţionării sistemului de irigaţii.  
12.2 Aviz emis de ANIF (dacă este cazul)  
12.3 Document emis de OUAI privind acordul de branşare (dacă este cazul)  
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12.4 Document privind acordul de branșare emis de entitatea care administrează sursa de apă (dacă este cazul).  
13. AUTORIZAŢIA PENTRU PRODUCEREA, PRELUCRAREA ŞI COMERCIALIZAREA SEMÎNŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR  
Atenţie! Autorizaţia pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor certificate este eliberată de Inspectoratul Teritorial pentru 

Calitatea Seminţelor și Materialului Săditor (ITCSMS), pentru soiurile care se regăsesc în Catalogul soiurilor româneşti (ISTIS).  
14. AUTORIZAŢIA DE PLANTARE (la depunerea cererii de finanţare)  
Pentru plantaţiile de pomi cu suprafaţa mai mare de 2 ha şi pentru plantaţiile de arbuşti fructiferi cu suprafaţa mai mare de 0,5 ha autorizaţia 

de plantare se eliberează în baza unui proiect de înfiinţare a plantaţiei pomicole elaborat de persoane autorizate şi avizat de Institutul de cercetare-
dezvoltare pentru pomicultură sau de staţiunea de cercetare-dezvoltare pomicolă din zonă.  

Atenţie! Inclusiv investiţiile care vizează înfiinţarea de plantaţii pomicole pe suprafeţe mai mici de 2 ha vor avea proiect de înfiinţare a 
plantaţiei pomicole elaborat de persoane autorizate şi avizat de Institutul de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură sau de staţiunea de 
cercetare-dezvoltare pomicolă din zonă. 

15. AUTORIZAŢIA DE DEFRIŞARE (la depunerea cererii de finanţare)  
Defrişarea plantaţiilor de pomi şi arbuşti fructiferi de interes comercial aparţinând persoanelor fizice sau juridice se face numai în baza 

autorizaţiei de defrişare eliberate de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, în condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare.  

16. PRECONTRACTE ÎNCHEIATE CU PERSOANE JURIDICE prin care se realizează comercializarea produselor proprii.  
17.1 FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA PRODUCĂTOR ȘI/SAU PROCESATOR ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ, eliberată de DAJ, însoţită de CONTRACTUL 

ÎNCHEIAT CU UN ORGANISM DE INSPECŢIE ȘI CERTIFICARE (în cazul investiţiilor noi sau în cazul modernizării exploataţiilor care obţin după 
implementarea proiectului, un produs ecologic). În cazul fișei de înregistrare ca procesator în agricultura ecologică, dacă nu se poate furniza 
acest document la momentul depunerii cererii de finanţare, se va prezenta la ultima tranșă de plată.  

17.2 Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform prevederilor 

OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu completările și modificările ulterioare pentru aprobarea regulilor privind organizarea 
sistemului de inspecţie și certificare în agricultura ecologică (pentru modernizări în vederea obţinerii unui produs existent).  

18.1 DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU GRUP DE PRODUCĂTORI  
a) Certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului conform legislaţiei în vigoare  
b) STATUT, inclusiv pentru Composesoratele, obștile și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 

pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare), din care să reiasă ca acestea se încadrează în categoria: 
societate cooperativa agricola, cooperativă agricola sau fermier în conformitate cu art. 7, alin (21) din OUG 3/2015, cu completările și modificările 
ulterioare.  

19. Acord de principiu privind includerea generatoarelor terestre Antigrindină în Sistemul National de Antigrindină și de Creștere a 
Precipitaţiilor (la depunere), emis de Autoritatea pentru Administrarea Sistemului National de Antigrindină și Creștere a Precipitaţiilor.  
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20. Document din care să rezulte că materialul de plantare fructifer este inclus în Cataloagele oficiale ale statelor membre UE sau care se 
regăsesc în cataloagele producătorilor comerciali de material de plantare fructifer.  

21. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care solicitantul le poate prezenta pentru a susţine datele și 
informaţiile prezentate în proiect: 

 
� 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. 

� 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. 

� Document care atesta ca 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. 

 
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 M6 disponibil pe site-ul Asociaţiei www.colinele-moldovei.ro . Solicitantul trebuie să 
indeplinească cerinţele de conformitate si eligibilitate mentionate in Ghidul Solicitantului pentru Măsura M6, 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). 
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, 
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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 selecție Punctaj Observații despre modalitatea de acordare a punctajului 

1 Solicitantul va justifica utilitatea 
proiectului pentru dezvoltarea 
activitatii economice proprii dar si 
pentru sustinerea celorlalte 
activitati agricole din comuna sau 
din comunele apartinatoare GAL 
 

5 puncte Se acorda punctaj solicitantilor care justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea 
activitatii economice proprii dar si pentru sustinerea celorlalte activitati agricole din 
comuna sau din comunele apartinatoare GAL 
 
Documente verificate: 
Studiu de fezabilitate 

2 Suma nerambursabilă acordată va 
respecta condiţia crearii de noi 
locuri de muncă astfel: 
Pentru maxim 35.000 EURO sprijin 
nerambursabil = minim 1 loc de 
muncă nou creat 
Pentru maxim 99999 euro sprijin 
nerambursabil  =  minim 2 locuri de 
munca create 
Pentru 100.000 EURO sprijin 
nerambursabil şi peste = se vor 
crea minim 3 locuri de muncă. 
 

15 puncte 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 
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(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). 
 
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. 
 

3 Principiul dimensiunii exploatatiei Maxim 20 
puncte 

Se vor corela informaţiile furnizate în cadrul doc. 1 cu informaţiile din cadrul doc. 3a 
şi sau 3c şi cu menţiunile din sheet-ul din Cererea de finanţare privind calculul 
dimensiunii economice a exploataţiei pe care aceasta o va atinge ca urmare a 
investițiilor propuse prin proiect la sfârșitul primului an de monitorizare şi dacă a fost 
menţionată întreaga exploataţie, inclusiv în cazurile în care investiţia propusă prin 
proiect nu afectează toată exploataţia. 

 
În cazul solicitanţilor forme asociative se vor cumula dimensiunile economice ale 
exploataţiilor membrilor acestora deserviţi de investiţie, . 
 
 
Documente verificate: 

doc.1. a) Studiul de Fezabilitate 

doc.3. a1) Documente solicitate pentru terenul agricol  aferent plantațiilor de 
viță de vie pentru struguri de masă existente/nou înființate și a altor plantații:  

• Copie după documentul autentificat la notar care atestă dreptul de 
proprietate asupra terenului şi/ sau tabel centralizator emis de Primărie 
semnat de persoanele autorizate conform legii, conţinând sumarul 
contractelor de arendare cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de 
folosinţă, perioada de arendare care trebuie să fie de cel puţin 10 ani 

Dimensiune exploatatie:   
 ≥12000SO - ≤250000 

15 puncte 

Dimensiune exploatatie: 
  >250000SO 
 

20 puncte 
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începând cu anul depunerii cererii de finanţare şi/ sau contractul de 
concesiune care să certifice dreptul de folosinţă al terenului cel puţin 10 ani 
începând cu anul depunerii cererii de finanţare.    

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină:  
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a 
investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;  

• - suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există 
solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze 
care este suprafaţa supusă acestui proces) 
 

a2) În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul centralizator emis de catre 
Societatea agricolă care va cuprinde suprafeţele aduse în folosinţa societăţii,  
numele membrilor fermieri care le deţin în proprietate şi perioada pe care terenul  a 
fost adus in folosinta societătii, care trebuie sa fie de minim 10 ani. 

c) Document pentru efectivul de animale deţinut în proprietate: 
Extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile 
înainte de data depunerii CF, din care să rezulte efectivul de animale deţinut, însoţit 
de formular de mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare 
ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010);  

Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari si albine - Adeverinţă eliberată de 
medicul veterinar de circumscripţie, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data 
depunerii CF, din care rezulta numarul  păsarilor şi al familiilor de albine şi data 
inscrierii solicitantului in Registrul Exploatatiei 

4 Principiul sectorului prioritar 
conform analizei socio-
economice precum 
zootehnic/vegetal/pomicol/viticol 
 

Maxim 15 
puncte 

Incadrarea se va face in functie de valoarea majoritara a dimensiunii economice a 
exploataţiei pe care aceasta o va atinge ca urmare a investițiilor propuse prin 
proiect la sfârșitul primului an de monitorizare. 
 
Documente verificate: 
Studiu de Fezabilitate 

Sector Pomicol si/sau Viticol 15 puncte 

Sector Vegetal si /sau Zootehnic 10 puncte 
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5 Principiul lanturilor alimentare 
integrate, respectiv integrarea 
productiei agricole primare cu 
procesarea si/sau 
comercializarea 

 

Maxim 20 
puncte 

Pentru primirea punctajului proiectul trebuie sa contina investitii in 
componentele: Producție agricolă primară, procesare si daca este  cazul  
comercializare.  
În cazul în care proiectul prevede investiții în toate cele trei verigi ale lanțului alimentar 
componenta de condiționare/procesare împreună cu cea de comercializare (dacă este 
cazul) de la nivelul exploatației agricole  trebuie să reprezinte minimum 10% din valoarea 
eligibilă a proiectului. 

 
Se verifică dacă investiţia în componenta de prelucrare şi comercializare (dacă 
este cazul)  la nivelul exploatației agricole reprezintă minimum 10% din valoarea 
eligibilă a proiectului, aceasta fiind deasemenea condiţie de scorare. 
 
Documente verificate: 
 

doc.1. a Studiul de Fezabilitate 

 
1.b Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente  
 
1.c Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 
 
4. Certificat de urbanism pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau 
modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele mentionate ca necesare 
fazei urmatoare de autorizare. 
 

Producție agricolă primară – 
procesare – comercializare 

20 puncte 

Producție agricolă primară – 
procesare 

15 puncte 
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6 Proiectele propun solutii 
inovative pentru atingerea 
obiectivelor stabilite prin SDL 
 

5 puncte Punctajul se acorda daca in Studiu de Fezabilitate se demonstreaza ca Proiectul 
propune solutii inovative pentru atingerea obiectivelor stabilite prin SDL, dacă 
investiția 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 îmbunătățit sau un proces nou sau semnificativ îmbunătățit, o metodă 
nouă de marketing sau o metodă nouă organizațională în practicile de afaceri, în 
organizarea locului de muncă sau în relațiile externe. Inovarea este bazată pe 
rezultatele unor tehnologii noi, pe noi combinații ale tehnologiei existente sau pe 
utilizarea altor cunoștințe obținute de întreprindere. 
Inovarea de produs (bun sau serviciu) reprezintă introducerea unui bun sau a 
unui serviciu, nou sau semnificativ îmbunătățit în privința caracteristicilor sau 
modului său de folosire (aceasta poate include îmbunătățiri semnificative în privința 
specificațiilor tehnice, componentelor și materialelor, software-ului incorporat, 
ușurinței de utilizare sau a altor caracteristici funcționale) 
Produsele inovate pot fi noi pentru piață sau noi numai pentru întreprindere. O 
întreprindere poate avea inovare de produs chiar dacă acesta nu este nou pentru 
piață, dar este nou pentru întreprindere. 
Inovarea de proces reprezintă implementarea unei metode noi sau semnificativ 
îmbunătățite de producție sau livrare (acestea pot include schimbări semnificative 
de tehnici, echipamente și/ sau software), cu scopul de reducere a costurilor 
unitare de producției și distribuției, să îmbunătățească calitatea, să producă sau să 
distribuie produse noi sau îmbunătățite semnificativ. 
De asemenea, o întreprindere poate avea inovare de proces, chiar dacă ea nu este 

prima care a introdus procesul pe piață. 
 
Documente verificate: 
Studiu de fezabilitate 

7 Principiul nivelului de calificare 
in domeniul agricol al 
managerului exploatatiei 
agricole 

Maxim 10 
puncte 

Se va prezenta unul din documentele 11.1,  11.2 , 11.3 sau 11.4 însoţite, dacă este 
cazul, de documentul 11.5  

Expertul va verifica dacă documentul este  emis de către o instituţie  
autorizată/acreditată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  sau 
este recunoscut de Autoritatea Națională pentru Calificări sau este emis de ANCA. 

1)Studii superioare. studii liceale 
sau postliceale in domeniul agricol 

10 puncte 
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2)Scoli profesionale sau formare 
profesională care conferă un nivel 
minim de calificare în domeniul 
agricol 

 

5 puncte  
Documentul care atestă formarea profesionala a adultilor, trebuie să fie obligatoriu 
un certificat de calificare emis de un furnizor de formare profesională a 
adulților recunoscut de Autoritatea Națională pentru Calificari sau un certificat de 
competențe emis de un centru de evaluare si certificare a competentelor 
profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale, care trebuie deasemenea să fie 
autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari, sau certificat de absolvire a 
cursului de calificare emis de ANCA. În situația în care solicitantul este absolventul 
unei forme de învățământ din sistemul național de educație, în domeniul agricol 
(horticultură, zootehnie, imbunatatiri funciare, medicina veterinara, management 
agricol, biotehnologii etc)/ agroalimentar/ veterinar/economie agrară/mecanică 
agricolă, inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurală, se va prezenta 
diploma/documentul  care să ateste absolvirea formei de învățământ 
corespunzătoare. 
ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari) recunoaste toate certificatele de 
calificare emise de furnizorii de formare profesionala a adultilor care organizeaza 
Programe de Formare Profesionala autorizate conform legislatiei in vigoare 
(Legislatia privind formarea profesionala a adultilor, respectiv FPC). 
Sunt admise si diplomele de studii care beneficiază de recunoaștere/echivalare de 
catre autoritatea competentă a Ministerului Educației conform legislației naționale în 
vigoare.În cazul în care solicitantul (absolvent al unei forme de învățământ superior 
care absolvit în ultimele 12 luni) nu poate prezenta diploma în original, poate fi 
acceptată o adeverinţă de absolvire a studiilor respective, însoţită de foaia matricolă, 
sub condiţia prezentării diplomei în original până la ultima cerere de plata.  
Se poate accepta şi adeverința de absolvire a cursului de pregătire profesională în 
domeniu, până la eliberarea documentului doveditor care va fi prezentat până la 
contractare. 
Pentru îndeplinirea criteriului nr. 2 aferent principiului 7 pot fi punctați și absolvenții 
a cel puțin 2 ani de facultate în domeniul agricol (horticultură, zootehnie, imbunatatiri 
funciare, medicina veterinara, management agricol, biotehnologii, etc) / 
agroalimentar/veterinar/ 
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economie agrară/mecanică agricolă/inginerie economica în agricultura și dezvoltare 
rurala care nu sunt absolvenți cu diplomă de studii superioare, și care pot dovedii 
formarea profesională în raport cu proiectul prin intermediul foii matricole pentru anii 
absolviți.  
În cazul tanarului fermier, instalat ca sef de exploatatie în termenul celor 5 ani, asa 
cum este prevazut la capitolul  ”Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile 
(intensitatea sprijinului)”, care beneficiază de intensitatea sprijinului mărită, puctajul 
referitor la nivelul de calificare se acordă tânărului fermier în cauză și nu angajatului 
cu functie de conducere . 
In cazul celorlalte categorii de solicitanti, punctajul aferent criteriului de selectie 
indeplinit se poate acorda și angajatului care are calitatea de manager/administrator 
al exploatatiei (respectiv acea persoana din conducere care are atributii directe de 
conducerea, organizarea, planificarea si controlul activitatilor de productie, specifice 
activității propuse prin proiect). Angajatul cu functie de conducere va figura în 
REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR cu normă întreagă. 
 
Exemple de încadrări pe funcții de manager: administrator societate comerciala – 
cod COR 242111, director societate comerciala agricola – cod COR 112031; șef 
ferma agricola (agrozootehnica) – 131111; șef complex zootehnic – 131109 etc. 
  
În cazul în care solicitantul (absolvent al unei forme de învățământ superior în ultimele 12 

luni) nu poate prezenta diploma, poate fi acceptată o adeverinţă de absolvire a studiilor 

respective, însoţită de foaia matricolă, sub condiţia prezentării diplomei în original până la 

contractare. 

 

În cazul acceptării adeverinţelor în locul diplomelor/documentului final doveditor de 
absolvire a cursului, se va menţiona acest lucru în rubrica Observaţii şi se relua 
evaluarea criteriului în etapa de contractare. 
 
Documente verificate: 

Doc. 11 
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11.1 DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul agricol, agro-alimentar, 
veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economica în agricultura și 
dezvoltare rurala sau, după caz, adeverinţă de absolvire a studiilor respective, 
însoţită de foaia matricolă pentru cei care au absolvit în ultimele 12 luni; 
11.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale şi liceale în domeniul 
agricol/agroalimentar/veterinar/economie agrară/mecanică agricolă. 
11.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE sau diploma/certificat 
de calificare ce atestă formarea profesională/certificat de competențe emis de un 
centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte căi 
decât cele formale, care trebuie deasemenea să fie autorizat de Autoritatea 
Nationala pentru Calificari care conferă un nivel minim de calificare în domeniu 
agricol/ agroalimentar/veterinar/economie agrară/mecanică agricolă. 
11.4 FOAIA MATRICOLĂ pentru cel puțin 2 ani de facultate în domeniul agricol, agro-

alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economica în 

agricultura și dezvoltare rurală. ADEVERINȚA DE ABSOLVIRE A STUDIILOR ÎN DOMENIU, 

PÂNĂ LA ELIBERAREA DOCUMENTULUI DOVEDITOR, DAR NU MAI TÂRZIU DE ULTIMA 

PLATĂ 

11.5 EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR care 
să ateste înregistrarea contractului individual de muncă. 
 
site ONRC 

8 Solicitantul este cooperativa 
agricola, societate cooperativa 
agricola sau grup de producatori 
din domeniul agricol constituit in 
baza legislatiei in vigoare si 
deserveste membrii sai 
 

5 puncte Se acorda punctaj pentru solicitantii care sunt cooperativa agricola, societate 
cooperativa agricola sau grup de producatori din domeniul agricol constituit in baza 
legislatiei in vigoare 
 
Documente verificate: 
10.b)  Statut  pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 
2005,) și Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) cu modificările 
și completările ulterioare și Composesoratele, obștile și alte forme asociative de 
proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu 
modificările și completările ulterioare), din care sa reiasa ca acestea se încadreaza 
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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. Iar 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. 

în categoria: societate cooperativa agricola, cooperativă agricola  sau fermier în 
conformitate cu art 7, alin (21) din OUG 3/2015, cu completările și modificările 
ulterioare. 

9 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 
 

 
5 puncte 

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 Äsociatia 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 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 

 TOTAL 100 puncte  
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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. 
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.  
 


