
 
 
 

 
Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este 
implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR este finantat de Uniunea 

Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. 

 
DECIZIA CONSILIULUI DIRECTOR  

Nr. 25/18.02.2019 
 

Consiliul Director al Asociatiei GAL TELEORMAN REGIUNEA VLASCA, avand urmatoarea componenta: 
 
 

1. Presedinte – Asociatia Centru de Resurse al Comunei Cerc Talpa, cu sediul in Sat Talpa-Ograzile, 

comuna Talpa, Judetul Teleorman, reprezentata legal prin Simion Oana Marina. 

2. Vicepresedinte – SC GINMARIS COM SRL cu sediul in Sat Talpa-Ograzile, Comuna Talpa, Judetul 

Teleorman, reprezentata legal prin Andrei Gheorghita. 

3. Membru – SC MVM BUILDING SRL – cu sediul in Comuna Poeni, Judetul Teleorman, reprezentat 

legal prin Stoica Valentin. 

4. Membru – SC POLIROM PROD SRL – cu sediul in Comuna Scurtu Mare, judetul Teleorman, 

reprezentata legal prin Nitulescu Roxana-Cristina. 

5. Membru – SC SAN SAN IMPEX SRL – cu sediulin Comuna Silistea, sat Silistea, Judetul Teleorman, 

reprezentata legal prin Marin Nina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

intrunit astazi 18.02.2019, DECIDE cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti urmatoarele: 
 

Art. 1. Se aproba lansarea apelului de selectie Nr. 1/2019 pentru Masura M1/2A Investitii in exploatatii 
agricole si procesare   in perioada 14.03.2019-15.04.2019. Se aproba inclusiv urmatoarele elemente 
aferente apelului de selectie: 
 
Beneficiarii eligibili ai Masurii M1/2A Investitii in exploatatii agricole si procesare   cuprind: 
- Pentru investitiile in exploatatiile agricole (actiunile eligibile prezentate in continuare la punctul 6a): 
Fermierii definiti conform Regulamentului (CE) 1307/ 2013, art. 4, ca fiind persoane fizice sau juridice sau 
un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup si membrii sai 
il detin in temeiul legislatiei nationale, ale caror exploatatii se situeaza pe teritoriul GAL TELEORMAN 
REGIUNEA VLASCA si care desfasoara o activitate agricola; 
- Pentru investitiile in procesarea/marketingul produselor agricole (pentru actiunile eligibile prezentate in 
continuare la punctul 6b): Intreprinderile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii conform Legii 
346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum si intreprinderi mari), cooperativele si grupurile de producatori 
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Fondul disponibil pentru masura lansata este de 148.000,00* euro iar suma maxima 
nerambursabila/proiect este de 40.000,00 euro/proiect. 
 
*Fondul total alocat masurii, conform planului de finantare din strategia GAL, este de 248.728,00 euro, 
din care 148.000,00 euro sunt alocati masurii in cadrul apelului de selectie nr. 1/2019. 
 
Data limita de primire a proiectelor/locul unde se pot depune proiectele: Proiectele se vor depune 
pana la data limita 15.04.2019, la sediul GAL TELEORMAN REGIUNEA VLASCA din localitatea Talpa, Str. 
22 decembrie 1989, nr. 1, judetul Teleorman, in intervalul orar 8.00 - 16.00, in fiecare zi lucratoare. 
 
 
 
Art. 2. Se aproba documentele intocmite in vederea lansarii apelului de selectie Nr. 1/2019 pentru 
Masura M1/2A Investitii in exploatatii agricole si procesare   lansata, dupa cum urmeaza:  

1. Apel de selectie Nr. 1/2019 – versiune detaliata pentru Masura M1/2A Investitii in exploatatii 
agricole si procesare 

2. Apel de selectie Nr. 1/2019 – versiune simplificata pentru Masura M1/2A Investitii in exploatatii 
agricole si procesare 

3. Procedura detaliata de evaluare si selectie proiecte - Versiunea 04 din februarie 2019 
4. Procedura de solutionare contestatii - Versiunea 03 din octombrie 2018 
5. Ghidul solicitantului aferent Masurii M1/2A Investitii in exploatatii agricole si procesare - Versiunea 

02 din februarie 2019 
6. Cererea de finantare pentru Masura M1/2A Investitii in exploatatii agricole si procesare - Versiunea 

02 din februarie 2019 – corespondent submasura 4.1. din national 
7. Cererea de finantare pentru Masura M1/2A Investitii in exploatatii agricole si procesare - Versiunea 

02 din februarie 2019 – corespondent submasura 4.1a. din national 
8. Cererea de finantare pentru Masura M1/2A Investitii in exploatatii agricole si procesare - Versiunea 

02 din februarie 2019 – corespondent submasura 4.2. din national 
9. Cererea de finantare pentru Masura M1/2A Investitii in exploatatii agricole si procesare - Versiunea 

02 din februarie 2019 – corespondent submasura 4.2a. din national 
10. Cererea de finantare pentru Masura M1/2A Investitii in exploatatii agricole si procesare - Versiunea 

02 din februarie 2019 – corespondent submasura 4.2. GBER din national 
11. Declaratia pe propria raspundere aferenta Masurii M1/2A Investitii in exploatatii agricole si 

procesare, formular propriu GAL – versiunea 02 din februarie 2019 
12. Declaratia cu privire la neincadrarea in categoria firmelor in dificultate (doc. AFIR 

adaptat/completat de GAL) 
13. Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica (doc. AFIR 

adaptat/completat de GAL) – doar pentru proiectele GBER 
14. Declaratie privind respectarea regulii de cumul/minimis (doc. AFIR adaptat/completat de GAL) - 

doar pentru proiectele GBER 
15. Fisa de verificare a conformitatii, cu metodologia de verificare aferenta, valabila pentru toate 

masurile din cadrul strategiei GAL TELEORMAN REGIUNEA VLASCA (inclusiv pentru Masura M1/2A 
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Investitii in exploatatii agricole si procesare), formular propriu GAL - Versiunea 03 din octombrie 
2018 

16. Fisa de verificare a eligibilitatii pentru investitiile finantate in cadrul masurilor M1/2A SI M2/6A, cu 
metodologia de verificare aferenta, formular propriu GAL - Versiunea 02 din februarie 2019 

17. Fisa de verificare a criteriilor de selectie aferenta Masurii M1/2A Investitii in exploatatii agricole si 
procesare, cu metodologia de verificare aferenta, formular propriu GAL - Versiunea 02 din februarie 
2019 

18. Anexa I la Tratatul de Instituire al Comisiei Europene 
19. Ordinul MADR 3433/31.12.2015 (Schema GBER) 
20. Calendar lansari apeluri de selectie 2019 – versiunea din 18 februarie 2019 
21. Documente justificative cu privire la valoarea publica aferenta Masurii M1/2A Investitii in 

exploatatii agricole si procesare, respectiv: Document - Justificarea valorii publice disponibile 
pentru a fi lansata in cadrul apelului de selectie nr.1/2019 pe masura M1/2A, Planul de finantare 
componentele a si b – ultima versiune (aprobata de AM PNDR la solicitarea GAL de modificare SDL),  
Raportul de selectie pe masura M1/2A din 31.07.2018. 

22. Documentatie – cod bune practici agricole – se anexeaza in format electronic, avand in vedere ca 
reprezinta un extras de lege cu dimensiune mare 

 

Important! Prezentul apel de selectie, 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 SM19.2 si versiunea 05 a Manualului de procedura pentru 
implementarea SM19.2, cu toate anexele aferente; 
- versiunile Cererilor de finantare 4.1, 4.2 si 4.2 GBER  pentru GAL din 28 septembrie 2017 (intrucat in 
cuprinsul documentului nu apare nici data si nici numarul versiunii documentului, data 28 septembrie 
2017 a fost preluata prin click dreapta pe document/Proprietati/Detalii/Data salvare). In vederea 
elaborarii cererilor de finantare 4.1a si 4.2a, s-au folosit versiunile cererilor de finantare 4.1. si 4.2. 
pentru GAL (versiuni din 28 septembrie 2017), in conformitate cu precizarile AFIR. 
- versiunile de Fise de evaluare generala E1.2. pentru sM 4.1 din 21.08.2018, sM 4.1a din 28.01.2019,  
sM 4.2 din 25.07.2018,  sM 4.2a din 29.06.2017, sM 4.2 GBER din 13.12.2018 (intrucat in cuprinsul 
documentului nu apare nici data si nici numarul versiunii documentului, datele fiselor de evaluare au 
fost preluate prin click dreapta pe document/Proprietati/Detalii/Data salvare), din care se preia 
matricea de verificare a Bugetului indicativ si a Planului Financiar, inclusiv a viabilitatii economico-
financiare 
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Art. 3. Se aproba criteriile de selectie cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect si criteriile de departajare ale proiectelor 
cu acelasi punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora 
 

Nr.  
Crt 

Criterii de Selectie/Metodologia de verificare Punctaj 
Documente justificative in vederea 

punctarii criteriilor de selectie 

1 

Investitiile propuse prin proiect se realizeaza in vederea obtinerii unui produs traditional 
care promoveaza identitatea teritoriului GAL TELEORMAN REGIUNEA VLASCA. 

5 
Studiul de fezabilitate/ 

Documentatia de avizare a lucrarilor de 
interventie/ 

Memoriu justificativ 
 

Declaratie propria raspundere a 
solicitantului ca va obtine, in perioada de 
implementare a proiectului, ATESTATUL 

DE PRODUS TRADITIONAL emis de 
MADR , in conformitate cu Ordinul 724/ 

2013 privind atestarea produselor 
traditionale  

Se acorda punctaj daca investitiile propuse prin proiect se realizeaza in vederea obtinerii 
unui produs traditional care promoveaza identitatea teritoriului GAL TELEORMAN 
REGIUNEA VLASCA.. 
 
Se vor prezenta in SF/DALI/MJ informatii detaliate cu privire la produsul traditional propus a 
se obtine si modalitatea prin care acesta promoveaza identitatea teritoriului GAL 
TELEORMAN REGIUNEA VLASCA..  
 
Se vor puncta proiectele care propun investitii pentru obtinerea de produse traditionale, 
conform prevederilor Ordinului 724/ 2013 privind atestarea acestor produse.   

5 

2 

Prin intermediul proiectului se asigura protectia mediului 15 
Studiul de fezabilitate/ 

Documentatia de avizare a lucrarilor de 
interventie/ 

Memoriu justificativ 

Se acorda punctaj daca prin intermediul proiectului se asigura protectia mediului (de 
exemplu: proiectul include utilizarea energiei din surse regenerabile etc). 
 
Se vor prezenta in SF/DALI/MJ informatii detaliate cu privire la modalitatea de asigurare a 
protectiei mediului.  

15 

3 

Prin proiect se creeaza cel putin 1 loc de munca/50.000 euro investiti (valoarea totala a 
investitiei). 
*Se vor puncta locurile de munca care includ contracte cu norma intreaga, incheiate pe o 
perioada de minim 1 an. 
**valoarea totala a investitiei =ajutor public nerambursabil+contributie proprie 

max 50 

Studiul de fezabilitate/ 
Documentatia de avizare a lucrarilor de 

interventie/ 
Memoriu justificativ 

Daca valoarea totala a investitiei/ numar locuri de munca nou create > 50.000 Euro, 
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 

Daca valoarea totala a investitiei/ minim 4 locuri de munca nou create <= 50.000 Euro 50 
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4. 

Solicitantul proiectului face parte din categoria tinerilor (persoane pana in 40 de ani, la 
data depunerii proiectului) 

25 

- Cererea de finantare (Sectiunea B, 
Informatii 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, cu 
varsta pana la 40 de ani inclusiv la data depunerii cererii de finantare, se incadreaza in una 
din urmatoarele categorii: 
- titular al unei Persoane fizice autorizate (PFA) infiintate conform OUG nr.44/2008; 
- titular al unei Intreprinderi individuala (II) infiintate in baza OUG nr.44/2008; 
- reprezentant al unei Intreprinderea familiala (IF) infiintate in baza OUG nr.44/2008, 
reprezentant desemnat prin acordul de constituire si care detine cota majoritara din 
patrimoniul de afectatiune; 
- asociat al unei Societati cu raspundere limitata  cu mai multi asociati infiintate in baza 
Legii nr. 31/1990, care exercita controlul efectiv asupra societatii prin detinerea pachetului 
majoritar al partilor sociale si care detine functia de administrator al societatii respective; 
- asociat si administrator al unei Societati cu raspundere limitata  cu mai multi asociati 
persoane fizice infiintate in baza Legii nr. 31/1990, in care toti asociatii persoane fizice au 
varsta pana in 40 ani inclusiv la data depunerii cererii de finantare (se acorda punctaj chiar 
daca respectivul asociat si administrator al societatii in cauza nu detine pachetul majoritar 
al partilor sociale); 
- asociat unic si administrator al unei Societati cu raspundere limitata cu asociat unic 
persoana fizica infiintate in baza Legii nr. 31/1990. 

25 

5. 

Solicitantul proiectului nu a obtinut anterior sprijin financiar pentru investitii 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 proiectului nu a obtinut anterior sprijin financiar pentru 
investitii similare in ultimii 3 ani. 

5 

TOTAL 100   

 
 
 
Detalierea metodologiei de verificare a criteriilor de selectie 
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CS1: Investitiile propuse prin proiect se realizeaza in vederea obtinerii unui produs traditional care promoveaza identitatea teritoriului GAL 
TELEORMAN REGIUNEA VLASCA 
Punctajul la acest criteriu de selectie se acorda daca investitiile propuse prin proiect se realizeaza in vederea obtinerii  unui produs traditional care 
promoveaza identitatea teritoriului Asociatiei GAL TELEORMAN REGIUNEA VLASCA. 
 
Se vor puncta proiectele care propun investitii pentru obtinerea de produse traditionale, conform prevederilor Ordinului 724/ 2013 privind atestarea 
acestor produse.   
 
CS2: Prin intermediul proiectului se asigura protectia mediului (de exemplu: proiectul include utilizarea energiei din surse regenerabile etc). 
Se acorda 15 puncte daca prin proiect se asigura protectia mediului. Proiectele prin care se asigura protectia mediului sunt acele proiecte care includ cel 
putin 1 din urmatoarele actiuni: actiuni de mentinere, protejare si imbunatatire a conditiilor naturale de mediu, actiuni de conservare a resurselor si de 
reducere a consumului de energie, inclusiv actiuni de reducere sau eliminare, acolo unde este posibil, a poluarii mediului inconjurator si a surselor de 
poluare.  
 
Se va acorda punctaj la prezentul criteriu de selectie daca prin proiect se realizeaza minim 1 actiune de protectie a mediului. 
Exemple de actiuni de protectie a mediului: 
- utilizarea energiei din surse alternative, regenerabile si nepoluante (energie solara, energie eoliana, biomasa etc).  
- sortare selectiva a deseurilor, adica separarea deseurilor pe categorii si colectarea lor pe grupe separate pentru a facilita recuperarea si recircularea lor; 
- utilizarea de materiale fonoabsorbante in cazul constructiilor, cu scopul reducerii poluarii fonice; 
- utilizarea de utilaje si echipamente moderne, mai putin poluante (de exemplu, prin consum optimizat si/sau emisii reduse). Aceasta actiune se va puncta 
daca solicitantul va anexa la proiect oferta utilajului/echipamentului propus a se achizitiona, oferta care va cuprinde la specificatii tehnice faptul ca 
utilajul/echipamentul in cauza este mai putin poluant (prin consum optimizat si/sau emisii reduse etc) 
 
Lista de actiuni de protectie a mediului prezentata anterior este una orientativa, nu limitativa. Prin urmare, se vor puncta si alte actiuni de protectia 
mediului, cu precizarea ca solicitantul trebuie sa justifice in proiect modalitatea prin care se asigura protectia mediului. 
 
CS3:  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 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, iar valoarea totala a investitiei/ 3 locuri de munca nou create <= 50.000 Euro, proiectul primeste punctaj 
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(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 punctaj (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 1 an.  
- Vor fi luate in considerare doar locurile de munca nou create prin proiect, nu si cele existente inaintea primirii finantarii si mentinute pe perioada de 
implementare si monitorizare a proiectului. 
- In cazul PFA si II, daca se incadreaza in categoria start-up (intreprindere infiintata in anul depunerii cererii de 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 II 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. 
- In cazul IF, daca se incadreaza in categoria start-up, membrii unei familii semnatari ai acordului de constituire pot fi luati in calcul la cuantificarea 
locurilor de munca cu aceeasi conditie antementionata, respectiv ca 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.  
- In cazul in care solicitantul PFA, II nu se incadreaza in categoria start-up, vor fi cuantificate doar locurile de munca propuse prin proiect pentru care se 
vor incheia contracte de munca. 
- In cazul oricarei forme de auto-angajare (titular PFA, titular II, membri semnatari ai acordului de constituire IF) 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 desfasurarii activitatii specifice, de ex. sub 
forma unei foi de prezenta (pontaj) sau a unui document cu valoare echivalenta. 
 
CS4: Solicitantul proiectului se incadreaza in categoria tinerilor (avand varsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului) 
Punctajul la acest criteriu de selectie se acorda daca reprezentantul legal de proiect al solicitantului, cu varsta pana la 40 de ani inclusiv la data depunerii 
cererii de finantare, se incadreaza in una din urmatoarele categorii: 
- titular al unei Persoane fizice autorizate (PFA) infiintate conform OUG nr.44/2008; 
- titular al unei Intreprinderi individuala (II) infiintate in baza OUG nr.44/2008; 
- reprezentant al unei Intreprinderea familiala (IF) infiintate in baza OUG nr.44/2008, reprezentant desemnat prin acordul de constituire si care detine 
cota majoritara din patrimoniul de afectatiune; 
- asociat al unei Societati cu raspundere limitata  cu mai multi asociati infiintate in baza Legii nr. 31/1990, care exercita controlul efectiv asupra societatii 
prin detinerea pachetului majoritar al partilor sociale si care detine functia de administrator al societatii respective; 
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- asociat si administrator al unei Societati cu raspundere limitata  cu mai multi asociati persoane fizice infiintate in baza Legii nr. 31/1990, in care toti 
asociatii persoane fizice au varsta pana in 40 ani inclusiv la data depunerii cererii de finantare (se acorda punctaj chiar daca respectivul asociat si 
administrator al societatii in cauza nu detine pachetul majoritar al partilor sociale); 
- asociat unic si administrator al unei Societati cu raspundere limitata cu asociat unic persoana fizica infiintate in baza Legii nr. 31/1990. 
 
CS5: Solicitantul nu a obtinut anterior sprijin financiar pentru operatiuni similare in ultimii 3 ani. 
Se acorda punctaj daca solicitantul proiectului nu a obtinut anterior sprijin financiar pentru operatiuni similare in ultimii 3 ani. In acest sens, GAL 
Teleorman Regiunea Vlasca va transmite o adresa catre OJFIR prin care va solicita acestuia sa verifice daca solicitantul proiectului a obtinut anterior sprijin 
financiar pentru investitii similare. 

 
Punctajul minim admis la finantare in cadrul Masurii M1/2A Investitii in exploatatii agricole si procesare este de 5 puncte. 
 
Departajarea proiectelor care au primit acelasi punctaj se realizeaza prin aplicarea urmatoarelor criterii de departajare: 
 

Criterii de departajare 

 

Criteriul de departajare 1 –  Numarul de locuri de munca create prin proiect 

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. 

Criteriul 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.  



 
 
 

 
Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este 
implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR este finantat de Uniunea 

Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. 

 


