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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 
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 
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MECANISMUL DE 
SELECȚIE A 

PROIECTELOR 

 

In cadrul acestei sesiuni  proiectele se vor depune online. 

La depunerea proiectelor, fiecare solicitant va prezenta punctajul proiectului obtinut in urma 
aplicarii criteriilor de selectie specifice submasurii. 

Prag minim de calitate de 10 puncte.  

 
 

Principii de 

selectie 
Criterii de selectie                                               Punctaj Scor 

1. Produse cu 

valoare 
adaugata mare 

Investiția este destinată majoritar produselor cu valoare adăugată mare 

a) Produselor care participă la sisteme din domeniul calității produselor 
agricole și alimentare recunoscute la nivel național și european,  

- produse care au obținut recunoașterea la nivel european (BD DOOR / E-SPIRIT-
DRINKS).   

- produse care sunt în curs de recunoaștere la nivel european: proiecte care 

vizează obținerea de produse alimentare în conformitate cu documentația depusă 
în vederea înregistrării indicațiilor geografice protejate (IGP) și a denumirilor de 

origine protejate (DOP) pentru produsele care participă la sisteme de calitate 
recunoscute la nivel european, precum și utilizarea mențiunii de calitate facultative 

”produs montan”.  

 

 

b) Produselor provenite din exploataţii situate în zone HNV 
Se vor puncta proiectele care vizează utilizarea materiei prime din zonele HNV (se 
regăsesc în Lista UAT-urilor eligibile pentru pachetele 1 si 2 aferente măsurii 10 a 
PNDR) 

 

2. Maturitatea 

proiectului  

Maturitatea proiectului  

Disponibilitatea la depunerea proiectului a  autorizațiilor /avizelor care să permită 

demararea acestuia 
  

3. Maturitatea 

solicitantului  

Maturitatea solicitantului  

Disponibilitatea la depunerea proiectului a  autorizațiilor /avizelor care să permită 
demararea acestuia 

  

4. Utilizarea 

eficietă a 
fondurilor  

Utilizarea eficietă a fondurilor 

Creșterea ratei de cofinanțare cu care contribuie solicitantul   

5. Accesul la 

finanțare 

Accesul la finanțare 

Prioritizarea solicitantilor care nu au beneficiat în ultimii 4 ani de fonduri europene 

pentru dezvoltarea activității eligibile prin sM 4.2a și a celor similare eligibile prin 
sM 19.2 

  

6. Principiul 
asocierii 

Principiul asocierii 

investiţiile realizate de grupurile de producători şi cooperativele din sectorul 

pomicol 
  

    

Total  

 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
sM 4.2a - Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol–  
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