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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 15.06.2018, 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. Beneficiari eligibili: 
� Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare); 
� Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare); 
� Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare); 
� Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare); 
� Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare); 
� Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare); 
� Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare); 
� Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare); 
� Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările și completările ulterioare); 
� Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni și unităţi de cercetare-dezvoltare și didactice, inclusiv universităţi având 

în subordine staţiuni de cercetare-dezvoltare și didactice (definite potrivit legislaţiei naţionale în vigoare privind organizarea și 
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funcţionarea acestora) din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat, (înfiinţate în baza Hotărârii de Guvern 
de înfiinţare și funcţionare specifice, în cazul celor de drept public, și înbaza statutului de funcţionare, în cazul celor de drept privat) – 
doar pentru unităţile de producţie agricolă înregistrate la APIA. În cazul staţiunilor de cercetare-dezvoltare și didactice aflate în 
subordinea Universităţilor cu profil agricol, se va avea în vedere ca în cadrul proiectului să se detalieze și să se ia in calcul doar activele 
unităţii vizate de investiţie și nu activele Universităţii (ex. – calculul dimensiunii economice). 

� Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 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 și celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare); 
� Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să 

deservească interesele propriilor membri); 
� Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să 

deservească interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri. 
� Grup de producători (Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcţionarea grupurilor și organizaţiilor de producători, 

pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au 
calitatea de fermieri. 
 

4. Fondul disponibil – alocat pe sesiune, cu următoarele precizări: 
 Suma disponibila pe sesiune – 305.701 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 : 

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

 
5. Solicitantii interesati pot obtine informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii, consultand Ghidul solicitantului elaborat de 
GAL, impreuna cu anexele si procedurile aferente, disponibile pe site-ul www.colinele-moldovei.ro  
 
6. 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. 

 


