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Data publicării: 18.10.2019 

Data lansarii sesiunii: 29.08.2019 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 1 

                                                                             

ANUNȚ DE PRELUNGIRE A SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU: 

M3/1A - SPRIJIN PENTRU CONSTITUIREA SI PROMOVAREA DE FORME ASOCIATIVE IN MICROREGIUNEA “ASOCIATIA LEADER COLINELE 

MOLDOVEI” 

 

1. Data limita de depunere a proiectelor 

 Data limita de depunere a proiectelor in cadrul acestei masuri este  30.09.2019, orele 15.00, termen prelungit până la data de 15.11.2019, 

orele 15.00.  

Restul prevederilor și condițiilor din apelul inițial rămân neschimbate.  

 

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:Parteneriate constituite în baza unui acord de cooperare (acord de parteneriat) din cel puțin un partener din categoriile de 
mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/cooperativă care desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol: 

 Fermieri (persoane fizice si/sau entitati cu forma de organizare juridica); 

 Microîntreprinderi și întreprinderi mici 

 Organizații neguvernamentale  

 Consilii locale (prin intermediul UAT); 

 Unitati scolare, unitatile sanitare, de agrement si de alimentatie publica. 

 

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

 Suma disponibila pe sesiune – 10.000 EURO; 
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 Valoarea maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect – 10.000 EURO/proiect. 

 Intensitatea sprijinului:   

Intensitatea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, cu excepția cheltuielilor de marketing legate de etichetarea și 

ambalarea produsului care vor respecta intensitatea maximă de 50%. Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant. Plăţi în 

avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) şi 

art. 63 ale Reg (UE) nr. 1305/2013.  

În cazul în care investiția intră sub incidența altui articol din regulament, se aplică rata maximă relevantă a sprijinului, conform intensității exprimate 

în cadrul sub-capitolului 5.1 din Ghidul solicitantului (cu respectarea și aplicarea ratelor de sprijin prevăzute în Anexa II, punctul 17(3) din Reg (UE) nr. 

1305/2013. Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect depus. 

 

5. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să le folosescă solicitanții (versiune editabilă), poate fi descarcata de pe site-ul www.colinele-

moldovei.ro , la sectiunea specifica M3.  

 

6. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul impreuna cu proiectul, in conformitate cu cerințele 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 selecție sunt urmatoarele: 

 

1. PLANUL DE MARKETING/STUDIU  

2. ACORDUL DE COOPERARE AL PARTENERIATULUI  

3. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL/DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE DEŢINUT ÎN PROPRIETATE  

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri (4.1 și 4.1a) se vor prezenta documentele așa 

cum sunt prevăzute în cadrul Ghidului Solicitantului în vigoare, aferent submăsurii respective, de către fermierul/fermierii membri ai acordului de 

cooperare ce vor beneficia de investiție, acolo unde este cazul.  

4. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/ SAU TERENURILE) PE CARE SUNT/ VOR FI REALIZATE INVESTIŢIILE  

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri (4.1, 4.1a, 4.2 și 4.2a) se vor prezenta 

documentele așa cum sunt prevăzute în cadrul Ghidului Solicitantului în vigoare, aferent submăsurii respective, de către fermierul/microîntreprinderea 

și întreprinderea mică, membri ai acordului de cooperare ce vor beneficia de investiție, acolo unde este cazul.  

5. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru investiţiile care 

vizează investiţii în lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora.  

Atenţie! În situația în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit), se va depune acordul creditorului 

privind execuția investiției şi graficul de rambursare a creditului.  
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6. CERTIFICAT DE URBANISM SAU AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul 

de urbanism nu trebuie însoţit de avizele menționate ca necesare fazei următoare de autorizare.  

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

 7.1 DOCUMENT DE LA BANCĂ/ TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa 

instituției financiare, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR);  

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

 8.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE ale liderului de proiect 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.  

 8.2 CAZIERUL JUDICIAR AL REPREZENTANTULUI LEGAL AL LIDERULUI DE PROIECT. Extrasul cazierului judiciar se solicită și se eliberează în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 290/ 2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

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

 9.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA JUDEŢEANĂ PENTRU PROIECT, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de 

internet www.afir.info , după caz.  

 9.2 DOCUMENT EMIS DE DSP JUDEȚEANĂ PENTRU PROIECT, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi MS publicat pe pagina de internet 

www.afir.info , după caz.  

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

Finanțare, pentru unitățile care se autorizează/avizează conform legislației în vigoare și pentru unitățile care se modernizează, după caz.  

 10.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDITIILE DE MEDIU pentru toate unitatile in functiune – se va depune la momentul incheierii contractului.  

 11.1 CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE ELIBERAT DE OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI conform legislaţiei în vigoare  

  11.2 STATUT pentru Societatea cooperativă înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și completările ulterioare, Cooperativa agricolă 

înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004 cu modificările și completările ulterioare și grupuri de producători înființate conform Ordonanței 37/2005 privind 

recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările 

ulterioare).  

 11.3 Documente echivalente celor de mai sus pentru alte forme de organizare. În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul 

prezentat de solicitant nu este suficient, evaluatorul va solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu elementele pe care trebuie să le 

conțină. 

  12.1 CERTIFICAT DE CONFORMITATE A PRODUSELOR AGROALIMENTARE ECOLOGICE (materii prime şi produse finite) emis de un organism de 

inspecţie şi certificare, conform prevederilor OUG 34 /2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu completările și modificările ulterioare 

(pentru modernizări). 

 12.2 (pentru investiții noi): 
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a) FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE CA PROCESATOR ȘI PRODUCĂTOR ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ  

b) CONTRACTUL PROCESATORULUI CU UN ORGANISM CERTIFICAT DE INSPECȚIE ȘI CERTIFICARE  

13. DOCUMENT care să demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant pentru produsul alimentar care participă la sisteme din domeniul calității 

produselor agricole și alimentare recunoscute sau în curs de recunoaștere la nivel european.  

14. ATESTATUL DE PRODUS TRADIȚIONAL emis de MADR, în conformitate cu Ordinul 724/ 2013 privind atestarea produselor tradiţionale (pentru 

modernizări în vederea obținerii unui produs existent – la depunere, pentru investiții în vederea obținerii unui produs nou - la ultima plată).  

15. ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBŢINUT CONFORM UNEI REŢETE CONSACRATE ROMÂNEŞTI - Emis de MADR, în conformitate cu Ordinul comun 

394/2014 privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești. (pentru modernizări în vederea obținerii unui 

produs existent – la depunere, pentru investiții în vederea obținerii unui produs nou - la ultima plată).  

 

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

 16.a. DOCUMENT EMIS DE ANPM - Document emis de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, (conform protocolului de colaborare AFIR ANPM-

GM). - Clasarea notificării sau - Decizia etapei de încadrare ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se supune evaluării impactului 

asupra mediului şi nici evaluării adecvate) sau - Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului asupra mediului sau - Acord de mediu în 

cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată) sau - Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată  

 16.b. Document emis de Garda Națională de Mediu (dacă este cazul);  

17. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ)  

 17.1. Declarația raportare GAL 

 17.2. DECLARAȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 17.3. Copie CI reprezentant legal proiect 

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. 
 
7. Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora: 

Solicitanţii vor utiliza Ghidul Solicitantului aferent Măsurii M3 disponibil pe site-ul Asociaţiei www.colinele-moldovei.ro  . Solicitantul trebuie să 

indeplinească cerinţele de conformitate si eligibilitate mentionate in Ghidul Solicitantului pentru Măsura M3, 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 

 

Condițiile care trebuie îndeplinite de solicitanți la momentul depunerii cererii de finanțare și în perioada de implementare și monitorizare a 
proiectului: 
 
 EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. 
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Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentului de constituire a parteneriatului pentru accesarea sprijinului FEADR şi după caz, a 
documentelor de înfiinţare a membrilor, actelor de identitate, a Certificatelor care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale a liderului de 
parteneriat, a însuşirii obligațiilor și angajamentelor menționate în Declaraţia F şi în urma verificării în baza de date ONRC. 
 
 EG2 Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se 
acordă finanțarea și în care se specifică rolul fiecărui partener în proiect;  
Durata Acordului este corespunzătoare duratei ce va fi prevăzută în Contractul de Finanţare pentru derularea proiectului, iar prelungirea acestuia va 
conduce automat la extinderea duratei acordului. Se verifică dacă în acordul de cooperare se menţionează perioada de funcţionare a parteneriatului 
corelată cu perioada de desfăşurare a proiectului, dacă există un angajament pentru formalizarea cooperării, dacă se specifică rolul fiecărui partener 
în proiect, experienţa partenerilor, dacă este cazul. 
 
 EG3 Solicitantul isi desfasoara activitatea intr-un UAT din GAL 
Se verifică Cererea de finanțare, MJ si documentele justificative anexate 
 
 EG4 Solicitantul trebuie să prezinte un acord cu minim doi parteneri   
Se verifică Acordul de parteneriat, Cererea de finanțare, MJ si documentele justificative anexate 
 
 EG5 Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un studiu/plan, privitor la conceptul de proiect 
privind lanțul scurt de aprovizionare;  
În cadrul studiului/ planului de marketing, solicitantul va prezenta modul în care, în cadrul proiectului, va înființa și dezvolta conceptul de lanț scurt 
de aprovizionare și dacă este cazul, se vor descrie și activitățile de promovare ale lanțului scurt. Un proiect nu poate conține doar acțiuni de 
promovare. Promovarea nu poate fi decât o componentă secundară și trebuie să reprezinte mai puțin de 50% din valoarea totală a cheltuielilor 
eligibile ale unui proiect prin care se propune înființarea și dezvoltarea lanțului scurt (conform definiției din capitolul Dicționar).  
 
 EG6 Pentru proiectele legate de piețele locale, solicitantul va prezenta un concept de marketing adaptat la piața locală care să cuprindă, dacă 
este cazul, și o descriere a activităților de promovare propuse.  
Pentru elaborarea Planului de marketing, solicitantul va ține cont de totalitatea cerințelor Ghidului Solicitantului, îndeplinirea și detalierea acestora 
urmând a fi cuprinsă în cadrul Planului de marketing (Anexa nr. 2).  În cadrul studiului/ planului de marketing, solicitantul va prezenta modul în care, 
prin intermediul proiectului, va promova și comercializa produsele proprii pe piața locală. Planul de Marketing va cuprinde o prezentare clară și 
personalizată a proiectului propus spre finanțare și toți partenerii vor desfășura activități în cadrul proiectului, în funcție de drepturile și 
obligațiile asumate și stabilite în cadrul acordului de cooperare.  Un proiect nu poate conține doar promovare. Promovarea nu poate fi decât o 
componentă secundară (mai puțin de 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile) a unui proiect prin care se propune înființarea și dezvoltarea 
pieței locale (conform definiției din capitolul Dicționar). Piața locală include atât mediul rural cât și pe cel urban. Produsele comercializate și/ sau 
promovate pe piața locală pot proveni atât din mediul rural cât și din cel urban.  
 
 EG7 Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat;  
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Se solicită angajament în această privință, asumat prin Declaraţia pe propria răspundere (F) și se verifică în baza de date AFIR, prin Formularul 2 
transmis de GAL, dacă există în derulare sau finalizat un proiect identic (conform definiției din capitolul Dicționar). Se analizează componența 
parteneriatelor cu proiecte identice. Dacă parteneriatele au aceeasi componență proiectul nu este eligibil. Se va avea în vedere faptul că indiferent 
dacă deține calitatea de lider de proiect sau membru al unui acord de cooperare în cadrul mai multor proiecte, un fermier nu poate beneficia de 
sprijin prin intermediul măsurii 3/3A pentru aceeași categorie de produse. 
 
 EG8 Dacă este cazul, solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de aprovizionare și piețele locale stabilite în conformitate 
cu prevederile din articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 807/2014 și descrise în secțiunea Informații specifice operațiunii din fișa măsurii.  
Se verifică în Studiul/Planul de Marketing dacă proiectul se referă la:1 - lanț scurt/lanțuri scurte;2 - piață locală/piețe locale;3 - piață locală bazată 
exclusiv pe lanț scurt/piețe locale bazate exclusiv pe lanțuri scurte.  
1. Se vor lua în considerare doar caracteristicile obligatorii ale lanțurilor scurte (nu se analizează distanța dintre punctul de origine al produsului și 
locul comercializării ci doar numărul de intermediari). 
2. Se vor lua în considerare doar caracteristicile obligatorii ale pieței locale (distanța geografică dintre punctul de origine al produsului și locul 
comercializării). Distanța dintre punctul de origine al produsului/produselor va fi de maxim 75 km față de locul comercializării. 
3. Se va ține cont ca lanțul scurt menționat la punctul 1 să fie creat în limita menționată la punctul 2.  
 
 EG9 Partenerii care sunt fermieri şi partenerii forme asociative îşi desfăşoară activităţile agricole într-una din Anexa aferenta Cadrului National 
de Implementare a STP si activeaza in sectorul pomicol.  
Se verifică amplasamentul conform SDL ASOCIATIA LEADER COLINELE MOLDOVEI, respectându-se condițiile de aplicare Anexei STP. (aplicabil doar 
pentru proiectele din sectorul pomicol) 
 
 EG10 Partenerii care sunt GP/Cooperative îşi desfăşoară activităţile agricole într-una din unitățile administrativ – teritoriale din Anexa aferenta 
Cadrului National de Implementare a STP si activeaza in sectorul pomicol.  
Se verifică amplasamentul conform SDL GAL ASOCIATIA LEADER COLINELE MOLDOVEI respectându-se condițiile de aplicare Anexei STP. (aplicabil doar 
pentru proiectele din sectorul pomicol) 
 
 EG11 Partenerii care sunt fermieri isi desfasoara activitatea agricolă intr-un UAT din teritoriul GAL ASOCIATIA LEADER COLINELE MOLDOVEI 
Se verifică Planul de marketing/studiu în concordanță cu Secțiunea A 5 din Cererea de finanțare si documentele justificative anexate. Atenție! 
Modelul planului de marketing/Studiului și al Acordului de Cooperare, ataşate Ghidului Solicitantului, prezintă secţiunile minime obligatorii şi are 
rolul de a ajuta solicitanţii în elaborarea planului propus şi asumat de către toţi partenerii. Aceste secţiuni nu sunt limitative, solicitanţii având 
posibilitatea de a elabora un plan de marketing/studiu, Acord de Cooperare, conform obiectivelor parteneriatului şi tipologiei membrilor. În funcție de 
specificul proiectului, investițiile vor respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul sănătate publică, sanitar-veterinar și siguranță alimentară 
și mediu. În acest sens, se verifică menţiunile documentelor emise de DSP, Agenția Națională pentru Protecția Mediului şi DSVSA judeţene depuse la 
momentul contractării, dacă este cazul.   
 

8. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL: 
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GAL va utiliza criteriile de selecție menționate în fișele măsurilor din SDL, iar punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție au fost stabilite cu 

aprobarea Adunării Generale a Asociaților/Consiliului Director (AGA/CD).  

După efectuarea evaluării administrative (conformitate și eligibilitate), Echipa GAL va întocmi și completa fișa de verificare a criteriilor de selecție 

pentru proiectele declarate eligibile. Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi 

semnate de către doi experți. În funcție de sistemul de punctaj stabilit, se efectuează evaluarea criteriilor de selecție pentru toate Cererile de 

finanțare eligibile prin acordarea unui număr de puncte și se calculează scorul atribuit fiecărui proiect. 

La nivelul Asociației GAL „Asociatia Leader Colinele Moldovei” selecția proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecție format din minimum 7 

membri GAL. În ceea ce privește selecția proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este 

necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 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 

 

9. Criteriile de selecție 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 Asociaților/Consiliului 

Director (AGA/CD): 

Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor principii şi criterii de selecţie: 

Nr. crt  Criterii de selectie Punctaj Observatii 

1 Proiecte depuse de un parteneriat compus din 
membri din cel putin 2 UAT-uri din teritoriul GAL 

30 puncte  

 Acordul de cooperare are in componenta 
cel putin 2 membri din UAT-uri distincte 
din teritoriul GAL 

30 puncte Se acorda punctaj daca in cadrul acordului de cooperare se identifica cel putin 2 
membri care au sediul social/domiciliul stabil in UAT-uri distincte din teritoriul GAL 
ASOCIATIA LEADER COLINELE MOLDOVEI 
Acordul de cooperare trebuie sa fie valabil minim de la momentul depunerii cererii de 
finantare si pana la sfarsitul perioadei de monitorizare a Proiectului. 
Acordul de cooperare trebuie sa prezinte responsabilitățile părților în implementarea 
proiectului și drepturile lor după finalizarea acestuia. 

2 Principiul reprezentativității grupurilor 

(numărul de membri); 

Maxim 10 puncte  

 Reprezentativitatea cooperarii, prin 
prisma numarului de parteneri implicati. 
Acordul de Cooperare are: 

 Documente verificate: 
 

-Acordul de Cooperare. 
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  a) Mai mult de 5 membri parteneri 10 puncte -Planul de Marketing. 

  b) Intre 2-5 membri parteneri 5 puncte 

3 Proiectele propun solutii inovative pentru 

atingerea obiectivelor stabilite prin SDL 

10 puncte  

 Proiectele propun solutii inovative 
pentru atingerea obiectivelor stabilite 
prin SDL 

 

10 puncte Punctajul se acorda daca in Planul de Marketing 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: Planul de marketing 

4 Principiul sectorului prioritar (agricol si non-

agricol) 

30 puncte  
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  Sunt prioritizate la selectie proiectele 
care au in componenta acordului de 
parteneriat, cel putin un membru care 
este autorizat sa desfasoare atat 
activitati agricole, cat si activitati non-
agricole pe teritoriul GAL Asociatia 
Leader Colinele Moldovei.  

30 puncte Documente verificate: 
-Acordul de Cooperare. 
-Planul de Marketing 
- ONRC – activitati autorizate  

 

5 Proiectele in cadrul carora se identifica beneficiari 
(directi sau indirecti) ai finantarii prin masura 
M6/2A si care beneficiaza de banda larga prin 
masura M1/6C precum si fermierii in cadrul carora 
se identifica beneficiari ai finantarii prin masura 
M8/3A. 

5 puncte  

  Sunt prioritizate la selectie proiectele in 
cadrul carora se identifica beneficiari 
(directi sau indirecti) ai finantarii prin 
masura M6/2A si care beneficiaza de 
banda larga prin masura M1/6C precum 
si fermierii in cadrul carora se identifica 
beneficiari ai finantarii prin masura 
M8/3A. 

5 puncte Documente verificate: 
- Acordul de cooperare 

Se verifica in cadrul acordului de cooperare daca cel putin unul dintre partenerii 
semnatari este si beneficiar (direct sau indirect) al finantarii prin masura M6/2A si 
care beneficiaza de banda larga prin masura M1/6C precum si fermierii in cadrul 
carora se identifica beneficiari ai finantarii prin masura M8/3A. 
  

6 Dezvoltare de lanț scurt (puncte de desfacere 

proprii, veriga de intermediere) 

15 puncte  

  Proiectul include activitati de promovare 
referitoare la crearea/dezvoltarea unui 
lant scurt (sau lanturi scurte) de 
aprovizionare (cu produse alimentare) si 
la piata locala deservita de acest 
lant/aceste lanturi. 

15 puncte Documente verificate: 
- Planul de marketing 

 

TOTAL  Maxim 100 
puncte 

 

 
Pentru această măsură punctajul minim este de 10 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanțare 
nerambursabilă . Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării disponibile pentru selecţie, iar 
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pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face crescător în funcție de valoarea eligibilă a proiectului, exprimata in euro, in ordine 
crescatoare. 
 

10. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție): 

După încheierea etapei de verificare a conformității, eligibilității și criteriilor de selecție, Echipa GAL va emite un Raport de Evaluare. În baza acestui 

raport, echipa GAL va anunta conducerea GAL care va convoca membrii Comitetului de selecție, ținând 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 selecție va emite un Raport de selecție în care vor fi înscrise proiectele eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților și 

punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Raportul de selecție va fi publicat pe pagina de web a GAL. 

Solicitanții nemulțumiți de rezultatele procesului de evaluare și selecție pot depune contestații, la sediul GAL, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de 

la publicarea Raportului de selecție pe pagina de web. Termenul de soluționare a contestațiilor este de maxim 30 zile calendaristice. În urma 

soluționării eventualelor contestații, Comisia de soluționare a contestațiilor va emite un Raport de contestații, 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, solicitanții sunt 

notificați în 3 zile lucrătoare cu privire la rezultatul contestațiilor. 

11. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații 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, județul 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. 

12. Alte informații 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 finanțare. 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.  
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