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ANUNȚ LANSARE APEL DE SELECȚIE A PROIECTELOR NR. 1/2017

MĂSURA M1/2A Investiții în dezvoltarea și modernizarea exploatațiilor agricole în
teritoriul GAL Dunărea de Sud

CODUL MĂSURII : M1 / 2A

Numărul de referinţă al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea 1/2017 Măsura M1/2A

VARIANTA DETALIATĂ

Asociația Grupul de Acțiune Locală Dunărea de Sud, cu sediul în comuna Fântânele, str.
Șoseaua Turnu – Măgurele, nr. 21, județul Teleorman, anunță lansarea în perioada
07.09.2017 - 09.10.2017 a primei sesiuni de depunere a Cererilor de finanțare pe 2017,
pentru măsura M1/2A Investiții in dezvoltarea si modernizarea exploatațiilor agricole în
teritoriul GAL Dunărea de Sud, din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 2014 – 2020.

1. Data lansării apelului de selecție – 07.09.2017
2. Data limită de depunere a proiectelor: 09.10.2017

Sesiunea este deschisă în perioada 07.09.2017 – 09.10.2017, sesiune închisă. Termenul
limită pentru sesiunea de depunere de proiecte aferentă acestei măsuri este 09.10.2017, ora
14.00.

3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele – locul de depunere al
proiectelor pentru măsura M1/2A - Investiții in dezvoltarea si modernizarea exploatațiilor
agricole în teritoriul GAL Dunărea de Sud, este la sediul GAL Dunărea de Sud, în comuna
Fântânele, str. Șoseaua Turnu – Măgurele, nr. 21, județul Teleorman, de luni până vineri
intre orele 08.00 – 16.00. Data limită este 09.10.2017, ora 14.00.

4. Fondul disponibil alocat în sesiune – fondurile disponibile pentru măsura M1/2A
sunt de 505.416,44 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru
finanțarea unui proiect este de 200.000 euro/proiect.

5. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții pentru
măsura M1/2A - Investiții in dezvoltarea si modernizarea exploatațiilor agricole în teritoriul
GAL Dunărea de Sud va fi corespunzător formularului – cadru pentru măsura M1/2A,
disponibilă pe site-ul www.galdunareadesud.ro , în secțiunea măsuri.

6. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu
depunerea proiectului sunt în conformitate cu cerințele Fișei măsurii M1/2A din SDL și ale
Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru măsura M1/2A, și sunt afișate pe site-ul
GAL, www.galdunareadesud.ro . Pentru punctarea criteriilor de selecție sunt suficiente
anexele la cererea de finanțare.
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7. Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească
solicitantul, sunt prevăzute la Ghidul solicitantului pentru măsura M1/2A, iar metodologia de
verificare a  acestora sunt cuprinse în Procedura de evaluare a conformității și Procedura de
evaluare a eligibilității. Conformitatea constă în verificarea Cererii de Finanțare daca: este
corect completata; este prezentata atât în format tipărit, cât si în format electronic;
documentele justificative solicitate sunt prezente în doua exemplare: un original si o copie
verificându-se valabilitatea acestora la data depunerii de către solicitant. Verificarea
eligibilităţii cererii de finanțare este efectuată în baza documentelor depuse de către
solicitant. Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în: verificarea existenţei
documentelor depuse la Cererea de finanţare; verificarea condiţiilor de eligibilitate ale
solicitantului şi ale exploataţiei agricole; verificarea criteriilor de eligibilitate ale proiectului;
verificarea conţinutului Planului de afaceri și a documentelor anexate Cererii de finanţare.

8. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL - Selecția proiectelor
se realizează de Comitetul de selecție al GAL Dunărea de Sud, care trebuie să se asigure de
faptul că proiectul ce urmează a primi finanțare răspunde obiectivelor propuse în SDL și se
încadrează în planul financiar al GAL, și se regăsesc pe site-ul GAL, www.galdunareadesud.ro
Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost
selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR.

9. Criteriile de selecție specifice teritoriului au fost stabilite în fișa măsurii M1/2A din
SDL. Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie,
în cadrul alocării disponibile pentru sesiunea respectivă.
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcție de valoarea
eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare.

Nr.
crt.

CRITERII DE SELECȚIE Punctaj

CS1 Principiul dimensiunii exploatației care prioritizază exploatațiile de
dimensiuni mici

Maxim 10

Exploatația agricolă având dimensiunea economică între 8.000 – 12.000 SO
(valoarea producției standard):
a) ≥ 8.000 - ≤ 10.000 SO

10

b) > 10.000 - < 12.000 SO 8
Punctarea se va realiza pe baza dimensiunii economice pe care o va atinge
întreaga exploataţie ca urmare a investițiilor propuse prin proiect la sfârșitul
primului an de monitorizare după finalizarea investiţiei, inclusiv în cazurile în
care investiţia propusă prin proiect nu afectează toată exploataţia, așa cum
reiese din documentația tehnico-economică, corelată cu informaţiile furnizate
în cadrul punctului „Stabilirea categoriei de fermă”, din cadrul Cererii de
finanțare.
ATENȚIE! Pentru îndeplinirea acestui principiu de selectie, dimensiunea
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economică trebuie atinsă până la sfârsitul primului an de monitorizare a
proiectului, ca urmare a realizării investițiilor propuse prin proiect, atât pentru
proiectele care presupun modernizarea/ extinderea exploatației agricole (prin
corelarea dimensiunii economice a fermei la data depunerii Cererii de finanțare
cu previziunile economico-financiare din documentația tehnico-economică), cât
și pentru proiectele care presupun desfăşurarea pentru prima dată a unei
activităţi agricole.
În cazul solicitanţilor forme asociative (cooperative agricole, societăţi
cooperative agricole și grupuri de producători) se vor cumula dimensiunile
economice ale membrilor fermieri deserviţi de investiţie.

CS2 Principiul îmbunătățirii performanței economice a exploatației Maxim
25

a) Investiții în active corporale
1. Achiziționarea de mașini/utilaje 10

2. Construcția, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din
cadrul fermei 7

3. Investiții realizate în echipamente de instalații de irigații 5
b) Investiții în active necorporale 3
Punctarea acestui criteriu de selecție se face în baza verificării devizelor pe
obiect, din cererea de finanțare.
În cazul în care în proiect apare o combinație între situațiile prezentate mai sus,
atunci se procedează la cumularea punctajului

CS3 Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice precum
sectorul zootehnic și vegetal:

Maxim
30

a) Sectorul vegetal
1. Culturi în câmp: cereale, plante tehnice și plante medicinale și

aromatice 30

2. Legumicultura (se referă atât la legumele în câmp cât şi la cele în
spaţii protejate, inclusiv ciupercăriile din spaţiile climatizate),
inclusiv producere de material săditor/sămânţă de legume

25

3. Pomicultură și viticultură 20
b) Sectorul zootehnic

1. Apicultura 30

2. Ovine și caprine 25
3. Porcine 20
4. Bovine 15

Pentru acordarea punctajului de selecție se va ține cont de ponderea culturilor
sau speciilor de animale în cadrul calculului SO care trebuie să fie dominantă în
total SO exploataţie.
În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul
vegetal/zootehnic (aceasta reprezentând componenta majoritară măsurată în
SO din total exploataţie), analiza SO a grupei de cultură/animale se va face
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comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal/zootehnic, nu cu total SO al
exploataţiei.
N.B.! Beneficiarul va trebui să-şi menţină ca prioritară, pe toată perioada de
monitorizare a proiectului, grupa mare de cultură/animale pentru care a primit
punctaj.

CS4 Principiul proiectelor integrate, respectiv integrarea producției agricole
primare cu procesarea și/sau comercializarea

Maxim
10

4.1. a)  producție agricolă primară – procesare – comercializare
b) producţie agricolă primară, inclusiv condiționare – comercializare –

pentru investiţii în unităţi de producție vizând producţia de legume,  struguri
de masă

10
10

4.2. producție agricolă primară – procesare 9
4.3. a) integrare producție agricolă primară cu procesare și comercializare  prin
membrii din cadrul OIPA

b) producţie agricolă primară, inclusiv condiționare și comercializare –
pentru investiţii în unităţi de producție vizând producţia de legume,  struguri
de masă prin membrii din cadrul OIPA

7

7

4.4. integrare producție agricolă primară cu procesare/ condiționare legume și
struguri de masă și comercializare ca membru, prin intermediul grupurilor de
producători sau cooperativelor.

9

În contextul acestui principiu, în cadrul legumelor sunt incluse și culturile de cartofi
și ciupercile de cultură.
Condiționarea privind producția de legume din cadrul criteriilor 4.1b, 4.3b si 4.4 se
referă inclusiv la semințele și materialul săditor pentru legume.
În cazul criteriului 4.4 condiționarea se referă doar la struguri de masă și
legume (inclusiv semințe de legume), iar procesarea vizează toate produsele
agricole din sectorul vegetal.
Atenție! În cazul criteriului 4.1a și 4.2, (indiferent dacă Cererea de finanțare
vizează modernizare sau investiție nouă) obligatoriu se va integra producția cu
procesarea în cadrul exploatației agricole, iar în ceea ce privește
comercializarea (criteriul 4.1a), aceasta se poate realiza astfel:
1. - în mod direct de către fermier către consumatorul final, sau
2. - prin vânzarea produsului procesat la nivel de fermă, către alți fermieri,
procesatori, restaurante, pensiuni, vânzătorii cu amănuntul, dovedită prin
intermediul unor precontracte/ contracte încheiate direct cu aceștia.
3. - sau printr-o combinare a celor două modalități descrise mai sus.

În cazul proiectelor care vizează producţia de legume și struguri de masă, se
poate acorda punctaj în cadrul criteriului 4.1b) (indiferent dacă Cererea de
finanțare vizează modernizare sau investiție nouă) dacă prin proiect se prevăd,
pe lângă investițiile în producția agricolă primară și investiții în condiționare,
iar comercializarea producţiei poate fi realizată în condițiile detaliate mai sus.
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De asemenea, Cooperativele agricole și Grupurile de producători care
integrează la nivelul proiectului, investiția în productia agricolă primară cu
procesarea/ condiționarea și/ sau comercializarea (în condițiile criteriilor de
selecție 4.1 sau 4.2) pot primi punctaj în cadrul criteriilor de selecție 4.1 sau 4.2.
În cazul în care proiectul prevede investiții în toate cele trei verigi ale lanțului
alimentar componenta de condiționare și/ sau procesare împreună cu cea de
comercializare (dacă este cazul) de la nivelul exploatației agricole trebuie să
reprezinte minimum 10% din valoarea eligibilă a proiectului.
În cazul criteriului nr. 4.3 a și b (referitor la membrii OIPA) fermierul membru
OIPA, solicitant de fonduri, demonstrează că procesează/ condiționează și
comercializează prin intermediul altor membrii OIPA, iar în cazul criteriului 4.4,
fermierul solicitant de fonduri, membru al cooperativei sau grupului de
producători demonstrează că procesează/ condiționează și comercializează
prin intermediul altor membrii ai cooperativei/ Grupului de Producători sau
direct prin Cooperative/ Grup de Producător. Solicitantul, membrul OIPA/ al
cooperativei/ Grupului de Producători este obligat să-și păstreze calitatea de
membru pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului.
De asemenea, peste 50% din totalul culturii/ culturilor proprii care face/ fac
obiectul procesării/ condiționării și comercializării (exprimată în unități fizice
privind exprimarea producției agricole) trebuie să fie procesată/ condiționată și
comercializată pe lanț prin intermediul altor membrii OIPA sau a cooperativelor
si Grupurilor de Producători sau membrilor acestora în cazul criteriului 4.3 și
4.4.
Punctarea criteriilor de selectie din cadrul acestui principiu de selecție
aplicabile membrilor OIPA/ cooperativelor/ grupurilor de producători (4.3 si
4.4) se va corela cu investiția propusă prin proiect și cu punctarea din cadrul
principiului de selectie CS3 sectorul prioritar în sensul că acele culturi (grupa de
cultură) care fac obiectul lanțului vor fi aceleați pentru care s-a obținut punctaj
în cadrul sectorului prioritar CS3.
În cazul sectoarelor care nu sunt prioritare, punctarea criteriilor de selecție din
cadrul acestui principiu de selecție aplicabile membrilor OIPA/ cooperativelor/
grupurilor de producători (4.3 și 4.4) se va corela cu investiția propusă prin
proiect și cu cultura majoritară (peste 50%) din punct de vedere al dimensiunii
economice (SO) previzionate, faţă de totalul dimensiunii economice provenind
din totalitatea culturilor agricole).
Atenție!
Îndeplinirea criteriului 4.3 (a și b) se demonstrează prin precontractul/tele de
vânzare și/ sau prestări servicii încheiate cu ceilalți membrii OIPA în vederea
procesării/ condiționării respectiv comercializării prin membrii OIPA.
Similar și în cazul solicitanților membrii ai cooperativelor sau grupurilor de
producători (criteriul 4.4).
La ultima Cerere de plată, solicitanții vor prezenta contractele ferme pentru
elementele pentru care au fost punctați în cadrul acestor criteriilor de selecție,
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chiar dacă nu sunt încheiate cu aceiași agenți economici cu care s-au făcut
precontractele inițiale.
Atentie! OIPA trebuie sa fie recunoscută de către MADR pe filiera de produs.
Titulatura de membru OIPA se referă la cea de membru al unei organizații
profesionale ( ex. asociație, federație etc.) membră OIPA. În cazul membrilor
OIPA solicitanți de fonduri, punctajul aferent CS 4.3 a) și b) se acordă dacă
aceștia, pe lângă cerințele precizate mai sus, îndeplinesc cumulativ
următoarele condiții:
1. fac parte dintr-o organizație profesională înființată conform legislației în
vigoare, membră a unei OIPA recunoscută de MADR, în conformitate cu OUG
103/2008 cu modificările ulterioare,
2. desfășoară activități economice aferente produselor agroalimentare care fac
parte din filiera de produs pentru care OIPA a fost recunoscută de MADR.

CS5 Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului
exploatației agricole

Maxim
15

1. Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul
agricol/ veterinar /economie agrară

15

2. Solicitantul a absolvit studii liceale și/sau postliceale în domeniul
agricol /veterinar /economie agrară

13

3. Școli profesionale sau formare profesională care conferă un nivel minim
de calificare în domeniul agricol.

10

Documentul care atestă formarea profesională a adulților, trebuie să fie
obligatoriu un certificat de calificare emis de un furnizor de formare
profesională a adulților recunoscut de Autoritatea Națională pentru Calificări,
un certificat de competențe emis de un centru de evaluare și certificare a
competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, care
trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări
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, îmbunătățiri
funciare, medicină veterinară, management agricol, biotehnologii etc.)/
agroalimentar/ veterinar/ economie agrară/ mecanică agricolă/ inginerie
economică în agricultură și dezvoltare rurală, se va prezenta diploma/
documentul care să ateste absolvirea formei de învățământ corespunzătoare
(atestat profesional/ diplomă de bacalaureat, diplomă licență, diplomă master,
diplomă doctorat, diplomă post-doctorat etc.). Sunt admise și diplomele de
studii care beneficiază de recunoaștere/ echivalare de către autoritatea
competentă a Ministerului Educației conform legislației naționale în vigoare. În
cazul în care solicitantul (absolvent al unei forme de învățământ superior care
a 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
plată. Pentru absolventii cursului de pregătire profesională în domeniu se
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poate accepta adeverința de absolvire până la eliberarea documentului
doveditor care va fi prezentat până la contractare.
Pentru îndeplinirea criteriului nr. 3 aferent principiului 6 pot fi punctați și
absolvenții a cel puțin 2 ani de facultate în domeniul agricol (horticultură,
zootehnie, îmbunătățiri funciare, medicină veterinară, management agricol,
biotehnologii etc.)/ agroalimentar/ veterinar/ economie agrară/ mecanică
agricolă/ inginerie economică în agricultură și dezvoltare rurală care nu sunt
absolvenți cu diplomă de studii superioare și care pot dovedi formarea
profesională în raport cu proiectul prin intermediul foii matricole pentru anii
absolviți.
Atenție!
În cazul tânărului fermier, instalat ca șef de exploatație în termenul celor 5 ani,
așa cum este prevăzut la capitolul 2.6 „Valoarea maximă a fondurilor
nerambursabile (intensitatea sprijinului)”, care beneficiază de intensitatea
sprijinului mărită, punctajul referitor la nivelul de calificare se acordă tânărului
fermier în cauză, și nu angajatului cu funcție de conducere.
În cazul celorlalte categorii de solicitanți, punctajul aferent criteriului de
selectie îndeplinit se poate acorda și angajatului care are calitatea de
manager/ administrator al exploatatiei (respectiv acea persoana din conducere
care are atribuții directe de conducerea, organizarea, planificarea și controlul
activităților de producție, specifice activității propuse prin proiect).
Exemple de încadrări pe funcții de manager: administrator societate
comercială – cod COR 242111, director societate comercială agricolă – cod
COR 112031; șef fermă agricolă (agrozootehnică) – 131111; șef complex
zootehnic – 131109 etc.

CS6 Principiul exploatațiilor agricole deținute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani
la data depunerii proiectului

Maxim
10

TOTAL 100
Pentru această măsură pragul minim este de 20 de puncte și reprezintă pragul sub care
niciun proiect nu poate intra la finanţare.

10. Data și modul de anunțare a rezultatelor de selecție a proiectelor(rezultatele
procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție).
Selectarea proiectelor  se realizează pe baza Procedurii de evaluare și selecție din Ghidul
solicitantului pentru măsura M1/2A și parcurge următoarele etape:

- GAL Dunărea de Sud - va notifica solicitanții cu privire la rezultatul obținut în urma
procesului de evaluare a conformității Dosarului Cererii de Finanțare, în maxim 3 zile
lucrătoare de la depunere, solicitantul este înștiințat de către expertul verificator daca acesta
este conform sau daca nu i se vor explica cauzele neconformității. Solicitantul are obligația de
a lua la cunoștință prin semnătura data pe fisa de verificare a conformității;

- După încheierea procesului de evaluare şi selecţie, Comitetul de selecţie va emite un
Raport de Selecţie Intermediar, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile
neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele
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eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. Raportul de Selecţie Intermediar
va fi publicat pe pagina de web a GAL și beneficiarii vor fi notificați cu privire la rezultat.

- Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL de faptul că proiectele acestora au fost
declarate neeligibile sau nu au fost selectate pot depune contestaţii la sediul GAL Dunărea de
Sud, din Str. Șos. Turnu-Măgurele, nr. 21, comuna Fântânele, județul Teleorman, în termen de
5 zile lucrătoare de la primirea Notificării sau în maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea
pe pagina web a GAL Dunărea de Sud, a Raportului intermediar de selecție.

- Contestația depusa trebuie sa fie însoțita de Notificare si de documente justificative.
Contestațiile se soluționează de Comisia de soluționare a contestațiilor, constituita la nivelul
GAL Dunărea de Sud. Termenul de soluționare a contestațiilor este de 3 zile lucrătoare
expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

- După încheierea perioadei de depunere si soluționare a contestațiilor, în baza
Raportului Comisiei de Contestaţii, Comitetul de selecţie va emite Raportul de Selecţie (final)
în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate,
valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut
pentru fiecare criteriu de selecţie.

- După încheierea perioadei de depunere si soluționare a contestațiilor, în baza
Raportului Comisiei de Contestaţii, Comitetul de selecţie va emite Raportul de Selecţie (final),
în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate,
valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut
pentru fiecare criteriu de selecţie.

- Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție. Acesta va
fi semnat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție și va fi postat pe pagina de
web a GAL Dunărea de Sud, www.galdunareadesud.ro

11. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate privind
accesarea și derularea măsurii: Asociația Grupul de Acțiune Locală Dunărea de Sud, cu sediul
în comuna Fântânele, str. Șoseaua Turnu – Măgurele, nr. 21, județul Teleorman, Tel/Fax: 0247
435 417 , e-mail: dunareadesud@yahoo.com

12. Alte informații : Monitorizarea proiectului: Durata de execuţie a Contractului de
finanţare este de maxim 3 ani (36 de luni) pentru proiectele care prevăd investiţii cu
construcţii montaj şi/sau adaptarea la standarde.

Durata de execuţie a contractului este de maxim 2 ani (24 luni), pentru proiectele de
investiţii care includ achiziţii simple fără leasing financiar de utilaje, instalaţii, echipamente și
dotări noi stabilite prin fişa măsurii/ submăsurii. Duratele de execuție prevăzute mai sus pot
fi prelungite cu maximum 6 luni, cu acordul prealabil al AFIR şi cu aplicarea penalităților
specifice beneficiarilor privați, prevăzute în contractul de finanțare, la valoarea eligibilă
nerambursabilă rămasă de platit, cu excepția investițiilor care prevăd adaptarea la
standardele europene, caz în care această prelungire nu poate depăşi termenul de grație
legal impus pentru adaptarea la standarde. Duratele de execuție prevăzute mai sus, se pot
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suspenda la cererea beneficiarului, în situații temeinic justificate, pe bază de documente
justificative, în cazul în care pe parcursul implementării proiectului se impune obținerea, din
motive neimputabile beneficiarului, de avize/ acorduri/ autorizații, după caz, pentru
perioada de timp necesară obținerii acestora.

Monitorizarea plăților: solicitantul va depune împreună cu dosarul cererii de finanțare
anexa 19 – declarație pe propria răspundere privind angajamentul de raportare către Gal,
prin care se obligă sa transmită către GAL:

 Copia Contractului/Deciziei de finanțare semnată cu AFIR;
 Copia Actelor Adiționale la contract încheiate cu AFIR;
 Copia Notificărilor de plată emise de AFIR, pentru plățile efectuate către noi, în

cadrul proiectului sus menționat;
 Alte documente solicitate de GAL;
 Cererile de plată, în vederea verificării conformității acestora, înainte de

depunerea la OJFIR/CRFIR.

Varianta detaliată a apelului de selecție este disponibilă și pe suport tipărit, la sediul
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dunărea de Sud, în comuna Fântânele, str. Șoseaua
Turnu – Măgurele, nr. 21, județul Teleorman.

Reprezentant legal,

Antonescu Dorina


