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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 

Se va organiza o sesiune anuala in anul 2021, valoarea bugetului alocată acestei submăsuri 
pentru 2021 – 2022 fiind de 50.000.000 euro (FEADR) 

Pentru sesiunea de depunerea a proiectelor din anul 2021 a fost stabilit un prag minim de 
calitate de ……. de puncte.  

Pentru prima luna din cadrul sesiunii de depunere a proiectelor a fost stabilit un prag 

de calitate de …….PUNCTE, la fiecare selectie lunara ulterioara urmand ca acest prag sa 

scada cu 15 puncte. Proiectele depuse care nu îndeplinesc pragul de calitate in cadrul 
unei luni de selectie nu pot fi depuse. 

 

 

Principii de selectie Criterii de selectie Punctaj Scor 

1. Principiul diversificării 
activității agricole a 

fermelor existente 

Vizeaza diversificarea activităților agricole a fermierilor/ membrilor 

gospodăriei agricole către activități non-agricole 

   

2. Principiul prioritizării 
activitatilor de productie 

Vizeaza sectoarele de producție  

 
 

  
 

 

  

3. Principiul prioritizării 

serviciilor medicale 
(inclusiv stomatologice și 

sanitar – veterinare) 

Vizeaza prioritizarea serviciilor medicale. 

   

   

4.Principiul prioritizarii 
serviciilor in tehnologia 

informatiei si servicii 
informatice 

Vizează prioritizarea serviciilor in tehnologia informatiei si servicii 
informatice 

   

   

5. Principiul stimulării 

activităților turistice în 
zonele cu potențial turistic 

ridicat 

Vizează prioritizarea activităților turistice (cu excepția înființării hotelurilor, 
pensiunilor și agropensiunilor) și /sau de agrement și/sau unități de 

alimentație publică în zonele cu potențial turistic ridicat 

  

 

  

Total  
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