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MECANISMUL 

DE SELECȚIE A 
PROIECTELOR 

 

În cadrul acestei sesiuni proiectele se vor depune online. 

La depunerea proiectelor, fiecare solicitant va prezenta punctajul proiectului obținut în urma 

aplicării criteriilor de selecție specifice submăsurii. 

Pentru sesiunea de depunerea a proiectelor a fost stabilit un prag minim de calitate de 15 de 

puncte.  

Depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii continue de depunere aferente componentei 
(alocare distinctă) se opreşte înainte de termenul limită când valoarea publică totală a proiectelor 

depuse ajunge la 150% din nivelul alocării sesiunii 

Pragurile de calitate lunare sunt:  

 

 

Investiții de 
modernizare în 

procesarea/ 
marketingul 

produselor agricole 

Investiții noi, extindere și 
modernizare în procesarea/ 

marketingul produselor agricole 

pentru plante proteaginoase 

08.10.2021 – 07.11.2021 de la 65 de puncte de la 65 de puncte 

08.11.2021 – 07.12.2021 de la 50 de puncte de la 45 de puncte 

08.12.2021 – 07.01.2022 de la 15 de puncte de la 15 de puncte 

Alocare financiara tranzitie, pe componente: 

• Modernizări – produse agricole: 143.611.067 Euro   

• Investiții noi, extindere și modernizare – plante proteaginoase: 39.166.655 Euro   

. 

Principii de 

selecție 
Criterii de selecție                                               Punctaj 

1. Produse cu 
înaltă valoare 

adaugată  

Proiecte care promovează investiții destinate: 
Max 18 

puncte 

1.1 Produse care participă la scheme de calitate recunoscute 

la nivel european, inclusiv investiții destinate produselor 
alimentare care utilizează mențiunea de calitate facultativă 

”produs montan”:  

o Produse înregistrate în baza de date a Comisiei Europene 

eAmbrosia unde produsul vizat trebuie să fie menționat ca 

”înregistrat”  

o Produse alimentare sunt în curs de recunoaștere la nivel 

european (IGP1, DOP2, IG3, STG4), menționate în 

eAmbrosia ca ”depus” sau ”publicat”, înregistrate în RSCPN5 

o Produse înregistrate în Registrul național al produselor 

montane publicat pe site-ul www.azm.gov.ro 

Pentru produsele noi, pentru care se dorește obținerea 

recunoașterii dreptului de utilizare a mențiunii facultative de 
”produs montan”, proiectele vor fi punctate pe baza  

angajamentului din cererea de finanțare că vor obține un produs 

10 puncte   

 
1 Indicație geografică protejată 
2 Denumire de origine protejată 
3 Indicație geografică 
4 Specialitate tradițională garantată 
5 Registrul Sistemelor din Domeniul Calității Protejate Național 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (Tranziție PNS 2021 – 2027) 

Submăsura 4.2 Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole la domeniile de 

intervenție  
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Principii de 
selecție 

Criterii de selecție                                               Punctaj 

care participă la sisteme din domeniul calității recunoscute la nivel 

european (unde este încadrat și produsul montan). 
Cel puțin unul din tipurile de produse obținute trebuie să dețină 

mențiunea de calitate facultativă ”produs montan”, iar acesta 

trebuie să se regăsească în categoria produselor vândute, după 
finalizarea proiectului, conform previziunilor economice din 

cadrul Studiului de Fezabilitate, iar documentele care atestă acest 

aspect vor fi verificate la finalul primului an de monitorizare. 

1.2 Produselor care participă la sisteme din domeniul calității 

produselor agricole și alimentare recunoscute la nivel național 
(produse tradiționale, precum și produse alimentare marcate cu 

mențiunea rețete consacrate românești, calitate garantată, calitate 

premium, porc crescut în bunăstare*)  

o obținerea de produse tradiționale conform Ord nr. 724/ 

1082/ 360/ 2013 privind atestarea produselor tradiționale 
cu modificările și completările ulterioare și a 

angajamentului luat la depunerea cererii de finanțare că, 
ulterior implementării proiectului se va obține un produs 

care va fi atestat ca produs tradițional. 

9 puncte 

1.3 Produse ecologice: 

o investiții  destinate produselor ecologice, acestea se vor 

regăsi în categoria produselor vândute, după finalizarea 

proiectului, conform previziunilor din cadrul Studiului de 
Fezabilitate, iar documentele care atesta acest aspect vor fi 

verificate la finalul primului an de monitorizare.  
o investiții  destinate obținerii de produse ecologice 

procesate, acestea se vor puncta proporțional cu  
cantitatea de produs ecologic obținut în urma procesării pe 

linia tehnologică deținută/propusă prin proiect, în total 

producție 
o În cazul proiectelor care propun alte investiții decât 

procesarea (de ex. rețele de colectare, depozite) cel puțin 
unul din tipurile de produse vizate prin proiect trebuie sa 

fie ecologice. 

8 puncte  

2. Principiul 

sectorului 

prioritar  

Prioritizarea sectoarelor cu deficit conform balanței comerciale - procesare 
carne, produse lactate, procesare cereale, colectare, depozitare/ procesare legume, 

cartofi, procesare plante proteaginoase) 

Max 25 

puncte 

2.1 Proiecte care vizează investiții de înființare/extindere/modernizare unități care 

procesează/colecteaza plante proteaginoase 

Max 25 

puncte 

2.1.1 Proiecte care vizează investiții în vederea obținerii de produse utilizate în 

hrana animalelor 

Max 25 

puncte 

o Investiții de înființare/extindere/modernizare unități de 

procesare soia în vederea obținerii de produse utilizate în hrana 

animalelor 

25 puncte 
 

 

 

 
o Investiții de înființare/extindere/modernizare unități de 

procesare plante proteaginoase, altele decât soia, în vederea 

obținerii de produse utilizate în hrana animalelor 

20 puncte 

2.1.2 Proiecte care vizează investiții de 

înființare/extindere/modernizare unități care procesează plante 

proteaginoase în alt scop decât cel menționat la criteriul 2.1.1. 

17 puncte 

2.1.3 Proiecte care vizează investiții de 

înființare/extindere/modernizare rețele de colectare plante 

proteaginoase 

15 puncte 
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Principii de 
selecție 

Criterii de selecție                                               Punctaj 

2.2 Proiecte care vizează investiții de extindere și/sau modernizare ale rețelelor de 

colectare/unităților de procesare pentru alte produse decât plantele proteaginoase 

Max 20 

puncte 

2.2.1 Proiecte care vizează extinderea și/sau modernizarea de 

rețele de colectare legume, cartofi  
20 puncte 

 

2.2.2 Proiecte care vizează extinderea și/sau modernizarea 

unităților de abatorizare și procesare carne 
18 puncte 

2.2.3 Proiecte care vizează extinderea și/sau modernizarea 

unităților de procesare legume, cartofi 
16 puncte 

2.2.4 Proiecte care vizează extinderea și/sau modernizarea 

unităților de procesare lapte 
14 puncte 

2.2.5 Proiecte care vizează extinderea și/sau modernizarea 

unităților de procesare cereale 
12  puncte 

3. Principiul 
maturității 

proiectului 

Maturitatea proiectului dpdv al obținerii de avize și sustenabilității din 

perspectiva aspectelor de mediu   

Max 22 

puncte 

Proiecte însoțite la data depunerii Cererii de Finanțare de documentul final emis de 

ANPM înainte de începerea investiției. 

Max 12 

puncte 

o Acord de mediu 12 puncte 

 o Decizia etapei de încadrare 10 puncte 

o Clasarea notificării  7 puncte 

Proiecte care promovează investiții  ce permit aplicarea măsurilor de protecție a 

mediului, inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES (operațiuni cu 
impact major în producere și utilizare energie regenerabilă pentru consum 

propriu, îmbunătățirea eficienței energetice): 

Max 10 

puncte 

a) ≥10% din valoarea eligibilă a proiectului 10 puncte 
 

b) ≥minim 5% din valoarea eligibilă a proiectului 5 puncte 

4. Principiul 
maturității 

solicitantului 

Proiecte depuse de solicitanții care îndeplinesc cumulativ condițiile:  

1. Raportul dintre finanțarea nerambursabilă si cifra de afaceri din 2019 sau 2020 

este mai mare sau egal cu 5 (AFN/ Cifra de afaceri 2019 sau 2020 <=5) 

2. Vechimea întreprinderii active este de minim 3 ani   

Max 20 

puncte 

a) în desfășurarea activității vizate prin proiect 12 puncte  

b) în domeniul agro-alimentar 8 puncte   

5 Principiul 

accesului la 

finanțare 

Prioritizarea solicitanților care nu au beneficiat de fonduri europene pentru 

dezvoltarea activității eligibile prin PNDR 2014 – 2020 - sM 4.2 și similar sM 19.2. 

Max 7 

puncte 

Solicitantul nu a beneficiat de finanțare prin sM 4.2 sau sM 19.2  7 puncte   

6. Principiul 

asocierii 

Principiul asocierii în cadrul cooperativelor sau a grupurilor și organizațiilor de 

producători 

Max 8 

puncte 

Proiecte de investiții promovate de cooperative, grupuri sau 

organizații de producători 
8 puncte 
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