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Birou Oradea 
 

Birou Arad 
 

Birou Tirgu Mures 
 

Birou Cluj Napoca 
 

Birou Bacau 
 

Birou Slatina 

Aleea Emanuil Gojdu, Nr 7 Bd Decebal, Nr 2, Et 2 Str Gheorghe Doja, Nr 30 Camera de Comert si Industrie, 
Etaj 3, Camera 310 

Str Prieteniei, Nr 10 Str A.I. Cuza, Nr 9 

Tel: 0733 107 344 
oradea@romactiv.ro  

Tel: 0731 315 365 
arad@romactiv.ro 

Tel: 0748 231 254 
mures@romactiv.ro 

Tel: 0722 325 637 
cluj@romactiv.ro  

Tel: 0720 550 626 
bacau@romactiv.ro 

Tel: 0751 036 227 
slatina@romactiv.ro 

 

 
 
 
 
 

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 10 

de puncte.  

Pragurile de calitate lunare sunt:  

• de la __ de puncte – începând cu luna iulie 2021  

La sfârșitul anului se va realiza redistribuirea alocărilor între domeniile de intervenție 

și finanțarea proiectelor eligibile neselectate, situate între pragul de calitate și pragul minim. 

Principii de 

selecție 
Criterii de selecție                                               Punctaj 

1. Produse cu 
înaltă valoare 

adaugată  

Proiecte care promovează investiții destinate: 

• Produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel național, 

european etc; 
 

2. Principiul 
sectorului 

prioritar  

Prioritizarea sectoarelor cu deficit conform balanței comerciale 

• procesare carne, produse lactate, procesare cereale, colectare, 

depozitare/procesare legume, cartofi, procesare proteice) 
 

3. Principiul 
maturității 

proiectului 

Maturitatea proiectului dpdv al obținerii de avize și sustenabilității din perspectiva 

aspectelor de mediu   

• disponibilitatea autorizațiilor /avizelor DSP, DSVSA, APM  

• sustenabilitatea proiectului din perspectiva aspectelor de mediu 
 

4. Principiul 

maturității 
solicitantului 

Maturitatea solicitantului 

• vechimea întreprinderii  

• vechimea in desfasurarea activității  
 

5. Principiul 
utilizării 

eficiente a 
fondurilor 

Rata de cofinanțare cu care contribuie solicitantul  

Creștere cu peste 5%   

  

6. Principiul 

accesului la 
finanțare 

Accesul la finanțare 

Prioritizarea solicitantilor care nu au beneficiat în ultimii 4 ani de fonduri europene 
pentru dezvoltarea activității eligibile prin sM 4.2 și a celor similare eligibile prin sM 

19.2. 
 

  

 

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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