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DECIZIA CONSILIULUI DIRECTOR

Nr. 10/01.02.20L9

CONSiIiUI DTECIOT AI ASOCiAtiCi GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TELEORMAN REGIUNEA VLASCA, AVANd
urmatoarea componenta :

1' Presedinte - Asociatia centru de Resurse al comunei cerc Talpa, cu sediut in sat Talpa-ograzite,
comuna Talpa, Judetul Teleorman, reprezentata tegal prin Simion Oana Marina.

2' vicepresedinte - Sc GINMARIS coM SRL cu sediul in sat Talpa-ograzile, Comuna Tatpa, Judetut
Teleorman, reprezentata legal prin Andrei Gheorghita.

3' Membru - sc MVM BUILDING SRL - cu sediut in Comuna Poeni, Judetul Teteorman, reprezentat
legal prin Stoica Valentin.

4' Membru - sc PoLlRoM PROD sRt - cu sediut in Comuna Scurtu Mare, judetul Teleorman,
reprezentata !egal prin Nitulescu Roxana-Cristina.

5' Membru - sc sAN sAN IMPEX sRL - cu sediulin Comuna Silistea, sat silistea, Judetul Teteorman,
reprezentata lega! prin Marin Nina.

intrunit astazi O1*02.20Lg, DECIDE cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti urmatoarele:

11. 1..1,q*pr9ba Iansarea apelului de seleetie Nr. u2019 in perioada 19.02.2019.22.03.201g pentiu
Masufi M46A lnvesiitii Pdfitru dezvoiwreo sectqrilui nii-.cigricol..se apioba inclusiv uriaioarele
elementd afeiCnte apelului de ielectie trtr,. f/iOig i

Beneficiarii eligibili ai Masurii M2/6A lnvestitii pentru dezvoltdreo sectorului non-ogricol cuprind:o Micro-intreprinderi si intreprinderi neagricole mici existente si nou-infiintate (start-ups) din spatiul
ru ra l;

o Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim pe pFA) care isi diversifica
activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati neagricole in zona rurala in cadrul
intreprinderii deja existente, incadrabile in micro-intreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia
persoa nelor fizice neautorizate.

Fondurile disponibile pentru masura tansata si suma maxima nerambursabila care poate fi acordata
pentru un proiect sunt prezentate in continuare.

1
Proiectfinontotcufonduri europene nerombursobile prin Progromul Notionot de Dezvoltore Rurolo (pNDR). progromul Notionol de Dezvoltore Rurola esteimplementat de Agentia pentru Finontoreo lnvestitiilor Rurole, din subordineo Ministerului Agriculturii si Dezvoliarii Rurole. pNDR este finontot de l)niuneo

Europeono si Guvernul Romoniei prin Fondul Europeon Agricol pentru Dezvoltore Rurolo.
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Masura Mzlaa lnvestitii pentru dezvoltarea sectorului non-agricol: Masura Mz/6A lnvestitii pentru
dezvoltarea sectorului non-agricol: Fondul disponibil pentru masura lansata este de 2oL.4Lg,oo* euro iar
suma maxima nerambursabila/proiect este de 50.000,00 euro.

*Fondul total alocat masurii, conform planului de finantare din strategia GAL, este de 244.031,,00 euro,
din care 20L.41'8,00 euro sunt alocati masurii in cadrul sesiunii curente (apel de selectie nr.l/2019).

Data limita de primire a proiectelor/locul unde se pot depune proiectele: proiectele se vor depune pana
la data limita 22.03.201'9, la sediul GAL TELEORMAN REGIuNEA VLASCA din localitatea Talpa, str. 22
decembrie L989, nr. 1, judetul Teleorman, in intervalul orar 8.00 - 16.00, in fiecare zi lucratoare.

Il'',t-::f::?" dolllentele intocmite in vederea lansarii apetutui de setectie Nr. t/2o19 pentru
Masuro M2/0e hvestitii pentru dezvoltarea sectorului non-ogricollansata, dupa cum urr"a.r,1' Apel de selectie Nr. L/20L9 - versiune detaliata pentru Masura M2/aa lnvestitii pentru dezvoltarea
sectorului non-agricol

2' Apel de selectie Nr. 1/2019 - versiune simplificata pentru Masura M2/aa tnvestitii pentru dezvoltarea
sectorului non-agricol

3. Procedura detaliata de evaluare siselectie proiecte - Versiunea 04 din februarie 201"94. Procedura de solutionare contestatii - Versiunea 03 din octombrie 201g
5' Ghidul solicitantului aferent Masurii M2/6A lnvestitii pentru dezvoltarea sectorului

Versiunea 02 din februarie2019
non-agricol

6' cerere de finantare aferenta Masurii 
'ruz/aa 

lnvestitii pentru dezvoltarea sectorului non-agricol -
Versiunea 02 din februarie20l_9

7. Angajament privind utilizarea cofinantarii private
8. Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica9. Declaratie privind respectarea regulii de cumul/minimis
1,0. Declaratia neincadrare in firme in dificultate
11' Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02
L2. Lista codurilor CAEN eligibile
13. Lista codurilor cAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor
14' Declaratia pe propria raspundere aferenta Masurii Mz/aa lnvestitii pentru dezvoltarea sectorului non-

agricol, formular propriu GAL - versiunea 02 din februarie 2019
l'5' Fisa de verificare a conformitatii, cu metodologia de verificare aferenta, valabila pentru toate masurile din

cadrul strategiei GAL TELEORMAN REGIUNEA vLAScA (inclusiv pentru Masura Mz/aa tnvestitii pentru
dezvoltarea sectorului non-agricol), formular propriu GAL - Versiunea 03 din octombrie 201g

16' Fisa de verificare a eligibilitatii pentru investitiile finantate in cadrul masurilor ML/LAsi M2/64, cu
metodologia de verificare aferenta, formular propriu GAL - Versiunea 02 din februarie 2019

2
Proiectfinontot cu t'onduri europene nerombursobile prin Progromul Notional de Dezvoltare Rurolo (pNDR). programul Notionol de Dezvoltore Rurolo esteimplementot de Agentia pentru Finontoreo lnvestitiilor Rurole, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoliorii Rurote. pNDR este finontot de l)niuneo

Europeono si Guvernur Romoniei prin Fondur Europeon Agricor pentru Dezvortore Ruroro.
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17. Fisa de verificare a criteriilor de selectie aferenta Masurii M2/6A lnvestitii pentru dezvoltarea sectorului
non-agricol, cu metodologia de verificare aferenta, formular propriu GAL - Versiunea 02 din februarie
2079

18. Calendar lansari apeluri de selectie 2OL9 - februarie 2019
19. Documente justificative cu privire la valorea publica aferenta Masurii M2/AA lnvestitii pentru dezvoltarea

sectorului non-agricol, respectiv: Document - Justificarea valorii publice disponibile pentru a fi lansata in
cadrul apelului de selectie nr.L/2079 pe masura M2/6A, Planul de finantare componentele a si b, Raport
de selectie pe masura M2/Aa - apel nr.tl2O78, Notificare AFIR proiect neeligibil pe masura M2/6A,
Cerere de retragere a cererii de finantare pe masura M2/6A.

lmportant! Apelul de selectie Nr. 1/2019 pe Mosuro M2/6A tnvestitii pentru dezvoltarea sectorului non-
agricol, cu toate anexele aferente, a fost intocmit in baza urmatoarelor materiale:
- versiunea 05 a Ghidului Grupurilor de Actiune Locala pentru implementarea strategiilor de dezvoltare
locala;
- versiunea 03 a Ghidului solicitantului SML9.2 si versiunea 05 a Manualului de procedura pentru
implementarea SM19.2, cu toate anexele aferente;
- versiunea Cererii de finantare 6.4 pentru GAL din 28 septembrie 2OL7 (intrucat in cuprinsul
documentului nu apare nici data si nici numarul versiunii documentului, data 28 septembrie 2OL7 a fost
preluata prin click dreapta pe document/Proprietati/Detalii/Data salvare);
- versiunea de Fisa de evaluare generala E1.2.SM6.4 din 21 aprilie 2OL7 din care se preia matricea de
verificare a Bugetului indicativ si a Planului Financiar, inclusiv a viabilitatii economico-financiare (intrucat
in cuprinsul documentului nu apare nici data si nici numarul versiunii documentului, data 21 aprilie 2OL7 a
fost preluata prin click dreapta pe document/Proprietati/Detalii/Data salvare)

Nr.
Crt

Criterii de Selectie/Metodologia de verificare Punctaj
Documente j ustificative in

vederea punctarii criteriilor de
selectie

7.

Prin proiect se creeaza cel putin 1 loc de munca/50.000 euro investiti
(valoarea totala a investitiei).
*Se vor puncta locurile de munca core includ contracte cu norma intreoga,
incheiote pe o perioada de minim 1 on. tmportant! Se vor respecta
prevederile odresei AM PN DR nr. 216/L5/02.2018
**Valoareo totolo o investitiei =ojutor public nerombursabil+contributie
proprie

max 50

Studi ul de fezabilitate/
Documentatia de avizare a

I ucrarilor de interventie/
Memoriu justificativ

Daca valoarea totala a investitiei/ numar locurl de munca nou create >

50.000 EVro, proiectul nu primeste punctaj. 0

Daca valoarea totala a investitiei/ 1 loc de munca nou creat <= 50.000 Euro 35
Daca valoarea totala a investitiei/ 2 locuri de munca nou create <= 50.000
Euro 40

Daca valoarea totala a investitiei/ 3 locuri de munca nou create <= 50.000
Euro 45

3
Proiect finontot cu fonduri europene nerombursobile prin Progromul Notionol de Dezvoltore Rurolo (PNDR). Programul Notionol de Dezvoltore Rurolo este
implementot de Agentio pentru Finontoreo tnvestitiilor Rurole, din subordineo Ministerului Agriculturii si Dezvoltorii Rurole. pNDR este finontat de lJniuneo

Europeono si Guvernul Romoniei prin Fondul Europeon Agricol pentru Dezvoltare Rurola.
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Punctajul minim admis la finantare in cadrul Masurii M2/6A tnvestitii pentru dezvoltorea sectorului non-
agricol este de 5 puncte' Punctajele aferente fiecarui criteriu de selectie au fost stabilite cu aprobarea
Consiliului Director al Asociatiei GAL TELEORMAN REGIUNEA VLASCA, conform prezentei decizii a
Consiliului Director.

csl: Prin proiect se creeaza cel putin 1 loc de munca/50.000 euro investiti
Punctajul la acest criteriu de selectie se acorda daca prin proiect se creeaza cel putin 1 loc de munca la 50.000 euro
investiti, astfel:
Daca prin proiect se creeaza un loc de munca, iar valoarea totala a investitiei/ 1 loc de munca nou creat <= 50.000

4
Proiect finontat cu fonduri europene nerombursobile prin Progromul Notionat de Dezvoltore Rurola (pNDR). progromul Notional de Dezvoltore Rurolo esteimplementot de Agentio pentru Finontareo lnvestitiilor Rurale, din subordineo Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. pNDR este finontot de lJniuneo

Europeano si Guvernul Romoniei prin Fondul Europeon Agricol pentru Dezvoltore Rurolo.

Daca valoarea totala a investitiei/ minim 4 locuri de munia noulreate *
50.000 Euro 50

2.

Proiectul contribuie la promovarea identitatii l;Ale, a trad'rt'rilor si
obiceiurilor specifice zonei 5

Studiul de fezabilitate/
Documentatia de avizare a

lucrarilor de interventie/
Memoriu justificativ

se acorda punctaj daca proiectul contribuie la promovarea iaentitatii tocate,
a traditiilor si obiceiurilor specifice zonei GAL TELEoRMAN REGIuNEA
vLAScA (de exemplu: prin proiect se obtin produse non-agricole traditionale
etc).

se vor prezenta in sF/DALI/MJ informatii detaliate cu privire la modalitatea
prin care proiectul contribuie la promovarea identitatii locale, a traditiilor si
obiceiurile specifice zonei.

5

3.

solicitantul proiectului se incadreaza in categoria tinerilor aarard "ar"asub 40 de ani, la data depglgnt proiectului) 40
- Cererea de finantare

(Sectiunea B, lnformatii privind
solicitantul)

- Documente care atesta forma
de organizare a solicitantului
- Copia actului de identitate

pentru reprezentantul legal de
proiect/pentru ceilalti asociati,
in cazul in care toti asociatii au
varsta pana in 40 ani inclusiv

Aceasta categorie se puncteaza daca reprezentantul legal de proiect al
solicitantului are varsta maxima de 40 de ani inclusiv la data depunerii cererii
de finantare.

40

4.

solicitantul nu a obtinut anterior sprijin financiar pentru operatiuni
similare in ultimii 3 ani. 5

Cererea de finantare
(Sectiunea C, Finantari

nerambursabile obtinute sau
solicitate), Bazele de date

AFIR*

*GAL-ul va transmite o adresa
catre OJFIR prin care va solicita

acestuia sa verifice daca
solicitantul proiectului a

obtinut anterior sprijin
financiar pentru investitii

similare.

se acorda punctaj daca solicitantul proiectuiui nu a obtinut anterior sprijin
financiar pentru operatiuni similare"in ultimii 3 ani. 5

TOTAT 100
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Euro, proiectul primeste punctaj (35 puncte);
Daca prin proiect se creeaza doua locuri de munca, iar valoarea totala a investitiei/ 2 locuri de munca nou create <=
50.000 Euro, proiectul primeste punctaj (40 puncte);
Daca prin proiect se creeaza trei locuri de munca, iarvaloarea totala a investitiei/ 3locuri de munca nou create <=
50.000 Euro, proiectul primeste punctaj (45 puncte);
Daca prin proiect se creeaza patru sau mai multe locuri de munca, iar valoarea totala a investitiei/ minim 4 locuri de
munca nou create <= 50.000 Euro, proiectul primeste punctai (50 puncte);

Daca proiectul nu include locuri de munca sau valoarea totala a investitiei/ numar locuri de munca nou create >
50.000 Euro, proiectul nu primeste punctaj.

-!- Valoarea totala a investitiei= ajutor public nerambursabil+ contributie proprie.
-!- Se vor puncta locurile de munca care includ contracte cu norma intreaga, incheiate pe o perioada de minim 1an.
lmportant! se vor respecta prevederile adresei AM pNDR nr.216/1,5.02.201,g:
- Vor fi luate in considerare doar locurile de munca nou create prin proiect, nu si cele existente inaintea primirii
finantariisi mentinute pe perioada de implementare si monitorizare a proiectului.
- ln cazul PFA si ll, daca se incadreaza in categoria start-up (intreprindere infiintata in anuldepuneriicereriide
finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, dar care nu a desfasurat activitati pana in
momentul depunerii acesteia), titularul PFA si ll poate fi considerat loc de munca nou creat cu conditia ca acesta sa
fie mentionat in proiect ca loc de munca propus, la care se pot adauga si celelalte locuri de munca previzionate in
proiect, pentru care se vor incheia contracte de munca cu terte persoane.
- ln cazul lF, daca se incadreaza in categoria start-up, membrii uneifamilii semnatari ai acordului de constituire pot
fi luatiin calculla cuantificarea locurilorde munca cu aceeasiconditie antementionata, respectivca acestia sa fie
mentionati in proiect ca locuri de munca propuse. Dupa implementarea obiectivelor proiectului, locurile de munca
nou create vor fi demonstrate prin declaratiile financiare si documentele fiscale ale membrilor semnatari ai
acordului de constituire.
- ln cazul in care solicitantul PFA, ll nu se incadreaza in categoria start-up, vorfi cuantificate doar locurile de munca
propuse prin proiect pentru care se v6r incheia contracte de munca.
- ln cazul oricarei forme de auto-angajare (titular PFA, titular ll, membri semnatari ai acordului de constituire lF) se
va avea in vedere obligativitatea pastrarii de catre beneficiar a unei evidente a programului de lucru si a perioadei
de timp lucrate in vederea desfasurariiactivitatiispecifice, de ex. sub forma uneifoide prezenta (pontaj)sau a unui
document cu valoare echivalenta.

cs2:Proiectul contribuie la promovarea identitatii locale, a traditiilor si obiceiurilor specifice zonei
Punctajul la acest criteriu de selectie se acorda daca proiectulcontribuie la promovarea identitatii locale, a
traditiilor si obiceiurilor specifice zonei GAL TELEoRMAN REGtuNEA VLASCA (de exemplu: prin proiect se obtin
produse non-agricole traditionale specifice zonei GAL etc).
se vor prezenta in SF/DALI/MJ informatii detaliate cu privire la modalitatea prin care proiectul contribuie la
promovarea identitatii locale, a traditiilor si obiceiurile specifice zonei.

CS3: Solicitantul proiectului se incadreaza in categoria tineritor (avand varsta sub 40 de ani, la data depunerii
proiectului)
Punctajulla acest criteriu de selectie se acorda daca reprezentantullegalde proiect alsolicitantului, cu varsta pana
la 40 de ani inclusiv la data depunerii cererii de finantare, se incadreaza in una din urmatoarele categorii:

5
Proiectfinontotcufonduri europene nerombursobile prin Programul Notionol de Dezvoltore Ruroto (pNDR). programul Nationol de Dezvoltore Rurolo este
implementot de Agentio pentru Finontoreo lnvestitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurole. pNDR este finontot de tJniunea

Europeono si Guvernul Romoniei prin Fondul Europeon Agricol pentru Dezvoltore Rurola.
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-titularaluneiPersoanefiziceautorizate(PFA)infiintat@
- titular al unei lntreprinderi individuala (il) infiintate in baza ouG nr.44/2oog;
- reprezentant al unei lntreprinderea familiala (lF) infiintate in baza OUG nr.44/2008, reprezentant desemnat prin
acordul de constituire si care detine cota majoritara din patrimoniulde afectatiune;
- asociat al unei Societati cu raspundere limitata cu mai multi asociati infiintate in baza Legii nr. 3L/1.990, care
exercita controlulefectiv asupra societatii prin detinerea pachetului majoritar al partilor sociale si care detine
functia de administrator al societatii respective;
- asociat siadministrator al uneisocietaticu raspundere limitata cu mai multiasociati persoane fizice infiintate in
baza Legii nr.3t/1990, in care totiasociatii persoane fizice au varsta pana in 40 ani inclusiv la data depuneriicererii
de finantare (se acorda punctajchiar daca respectivulasociat siadministrator alsocietatii in cauza nu detine
pachetul majoritar al partilor sociale);
- asociat unic siadministratoral uneisocietaticu raspundere limitata cu asociat unic persoana fizica infiintate in
baza Legii nr. 31,/ 1990.

CS4: Solicitantul nu a obtinut anterior sprijin financiar pentru operatiuni similare in ultimii 3 ani.
Se acorda punctajdaca solicitantul proiectului nu a obtinut anterior sprijin financiar pentru operatiunisimilare in
ultimii 3 ani. ln acest sens, GAL Teleorman Regiunea Vlasca va transmite o adresa catre OJFIR prin care va solicita
acestuia sa verifice daca solicitantul proiectuluia obtinut anterior sprijin financiar pentru investitiisimilare.

Departajarea proiectelor care au primit acelasi punctaj se realizeaza prin aplicarea urmatoarelor criterii de
departajare:

Criterii de departajare (inclusiv metodologia de verificare)

Criterii de departajare

criteriul de departajare 1- Numarul de locuri de munca create prin proiea
Va avea prioritate proiectul prin care se creeaza mai multe locuri de munca.

Daca in urma aplicarii criteriului de departajare 1, proiectele vor avea in continuare acelasi punctaj, se va aplica
criteriul de departajare 2.

criteriu! de departajare 2 - varsta reprezentantului legal al proiectului
Va avea prioritate proiectul al carui reprezentant legal de proiect va avea varsta cea mai mica la data depunerii
cererii de finantare la GAL.

6
Proiect finontot cu fonduri europene nerombursobile prin Progromul Notionot de Dezvoltare Rurolo (pNDR). progromul Notionol de Dezvoltore Rurolo esteimplementat de Agentio pentru Finontoreo lnvestitiilor Rurole, din subordineo Ministerului Agriculturii si Dezvott:orii Rurole. pNDR este finontot de t)niuneo

Europeono si Guvernul Romoniei prin Fondul Europeon Agricol pentru Dezvoltore Rurolo.
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ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCAIA
TETEORMAN REGIUNEA VIASCA t+ti

Comuna Talpa, Judetul Teleorman %"x,** : GRUPUT 0E AcTluNE LocALi

Tel.o742.22O.sO?; 
-qixEh-' TEIEoRMAN REGIUNEA VLA9CA

emaal: galtr.vlasca@mail.com

PRESEDINTE - Asocialia
Comunitilii CERC Talpa,
Simion Oana Marina

Centrul de Resurse al
reprezentata legal prin

VICEPRESEDINTE _ SC GinmaTis SRL

reprezentata legal prin Andrei Gheorghita,

MEMBRU - SC MVM BUILDINGS S.R.L.,
reprezentata legal prin Stoica Valentin Dorel

MEMBRU SC

reprezentata legal
Cristina

Polirom Prod S.R.L.,
prin Nitulescu Roxana

MEMBRU _ SC SAN SAN IMPEX S.R.L.,
reprezentata legal prin Marin Nina
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