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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 depunere a proiectelor din anul 2021 a fost stabilit un prag minim de calitate de ??? p. 

Pragurile de calitate in anul 2018 au fost:  
• de la 90 de puncte – începând cu luna septembrie 2018 
• prag minim de calitate: 25 puncte 

 
 

Submăsura 4.1 - Sprijin pentru investiții în exploatații agricole - FERME VEGETALE - 

Principii de selecție Criterii de selecție                                               Punctaj Scor 

1. Dimensiunea 
exploatației agricole 
(la momentul solicitării 

sprijinului) 

Ferme mici și medii la momentul solicitării sprijinului:   

1.1 12.000 - ≤ 50.000   

 1.2 >50.000 - ≤ 100.000  

1.3 > 100.000 - ≤ 250.000  

2. Maturitatea și  
sustenabilitatea 

proiectului  

   

documetatiei aduse la depunere   

sustenabilitatii proiectului din perspectiva aspectelor de mediu și 
managementul riscului 

  

3. Maturitatea 

solicitantului 

 

vechimii în desfășurarea activității și vechimea întreprinderii   

4. Utilizarea eficientă a 

fondurilor 

Utilizarea eficientă a fondurilor în sensul creșterii ratei de cofinanțare cu care contribuie 
solicitantul: 

6 Peste 5%   

 ...   

5. Asocierea fermierilor 

Investiţiile realizate de organizațiile de producători, grupurile de producători, cooperative și 
de membrii lor 

   

6. Principiul proprietății  

Solicitantul deţine plantaţiile pomicole supuse reconversiei şi/sau terenul pe care se face 
înfiinţarea de plantaţii pomicole: 

în proprietate   

7. Nivelul de calificare 

în domeniul proiectului 

Administratorul/Managerul exploatației deține calificare în raport cu activitate prevăzută prin 
proiect: 

a) Studii superioare   

b) Studii liceale sau postliceale   

c) Angajat cu studii superioare in domeniul proiectului    

8. Principiul vârstei  
Administratorul/Managerul exploatației are vârsta: 

Pana la 40 de ani inclusiv, la data depunerii proiectului    

9. Principiul înființării 
sau reconversiei  

Înființare / reconversie  

Solicitantul accesează sprijinul pentru înființarea plantaţiilor pomicole   

Solicitantul accesează sprijinul pentru reconversia plantaţiilor pomicole   

10. Accesul la finanțare 

Prioritizărea solicitantilor care nu au beneficiat în ultimii 4 ani de fonduri 

europene pentru dezvoltarea exploatației prin PNDR sM 4.1 și măsura 
similară din 19.2 

  

Total   

 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (tranziție PNS 2021 - 2027) 
Sub-măsura 4.1a Investiții în exploatații pomicole   

mailto:office@romactiv.ro
http://www.romactiv.ro/
mailto:oradea@romactiv.ro
mailto:arad@romactiv.ro
mailto:mures@romactiv.ro
mailto:cluj@romactiv.ro
mailto:bacau@romactiv.ro
mailto:slatina@romactiv.ro

