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ANEXA 0 — Criterii de selecție pentru submăsura 6.2 “Sprijin pentru înființarea de activități 
neagricole în zone rurale” 

 
Nr. 

crt. 

Principii şi criterii de selecție Punctaj 

1.  Principiul diversificării activității agricole a fermierilor / membrilor gospodăriei agricole către activități 
non agricole 

5 p  

1.1. Proiecte care sunt inițiate de un fermier (persoană neautorizată)/membru al gospodăriei agricole/ 
întreprindere existentă (cel puțin PFA) care a activat în agricultură minimum 12 luni până la data depunerii cererii 
de finanțare* (fapt verificat în baza de date APIA/Registrul ANSVSA/ Registrul Agricol/ documente financiar 

contabile).  
* în UAT-ul în care va realiza proiectul sau în UAT-uri  limitrofe acesteia. 

5 p 

2. Principiul prioritizării activităților de producție Max. 15  p 

2.1. Proiecte ce vizează activități de producție  în conformitate cu Anexa 7, activități care la nivel național 

înregistrează o balanță negativă 

15 p 

 

3. Principiul prioritizării serviciilor medicale (inclusiv stomatologice și sanitar - veterinare);  Max. 20 p 

 

3.1 Proiecte care vizează servicii din sectorul medical (inclusiv stomatologice și sanitar - veterinare) 20 p 

4. Principiul prioritizării planurilor de afaceri care au ca obiectiv utilizarea mijloacelor de digitalizare pentru 
eficientizarea activității 

Max. 15  p 
 

4.1 Criteriul prioritizării proiectelor care propun spre finanțare  servicii în tehnologia informației, servicii 
informatice și servicii de editare software. (conform Anexa 7) 

15 p 

4.2. Criteriul prioritizării proiectelor care integrează mijloace de digitalizare în activitatea din planul de afaceri. 10 p 

5. Principiul prioritizării planurilor de afaceri care vizează acțiuni de protecția mediului Max. 15  p 
 

5.1 Criteriul prioritizării planurilor de afaceri care propun spre finantare  activitati care vizează protectia mediului 

(ex reciclare, fabricare peleți), conform prioritizarii din Anexa 7 
5.2 Criteriul prioritizării planurilor de afaceri care își propun cel puțin un obiectiv specific care vizează protecția 
mediului  

15 p 

 
10 p 

6. Principiul stimulării 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 

Max. 25 p 
 

6.1. Proiecte ce vizează investiţii în activități de agrement și/sau unități de alimentație publică, în zonele cu 

potențial turistic ridicat  
Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de amplasamentul investitiei (comuna), în localități cu 
concentrare foarte mare de resurse și în localități cu concentrare mare de resurse. 

- în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt) punctajul va fi de max. 15 puncte: 

 Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice mari – 15 pct 

  Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice mari – 10 pct 
- în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice (Cfmrt) punctajul va fi de max. 25 puncte.  

 Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice foarte mari – 25 pct 

  Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice foarte mari – 20 pct 

25 sau 20 p 

6.2 Proiecte ce vizează investiţii în activități turistice (cu excepția înființării hotelurilor, pensiunilor și 
agropensiunilor), în zonele cu potențial turistic ridicat 
Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de amplasamentul investitiei (comuna), în localități cu 

concentrare foarte mare de resurse și în localități cu concentrare mare de resurse. 
- în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt) punctajul va fi de max. 10 puncte.  

 Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice mari – 10 pct 

  Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice mari – 7 pct 
- în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice (Cfmrt) punctajul va fi de max. 15 puncte.  

 Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice foarte mari – 15 pct 

 Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice foarte mari – 12 

15 p 

7.  Principiul accesului la finanțare, în sensul prioritizării solicitanților care nu au  beneficiat de finanțare în 
perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsură similară din 19.2); 

5 p 

7.1. Solicitanții care nu au beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 
6.4 și măsură similară din 19.2)  

5 p 

TOTAL 50 (în Ocnă) și 45 
în rest din 55 

Pragul minim pentru această submăsură este de 25 puncte.  

Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face crescător în funcție de valoarea sprijinului.  
În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare a sprijinului, departajarea acestora se va face în ordinea următoarelor 
priorități:  
1. Proiecte punctate la CS 4.1  
2. Proiecte punctate la CS 5.1  
3. Proiecte punctate la CS 4.2  
4. Proiecte punctate la CS 5.2  
5. În cazul proiectelor cu același punctaj, aceeași valoare a sprijinului și care îndeplinesc aceleași criterii de departajare, 
departajarea acestora se va face în ordinea descrescătoare a procentului de comercializare propus în Planul de afaceri. — 
PUNEM 35%. 


