
              DGP AMPOPAM                                                
 

Anexa 8 

GRILA DE PUNCTAJ  M1 

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii 
teritoriale 

Măsura Nr. III.3: Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală    

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI PRUT-DUNĂRE GALAȚI 

Măsura nr. ……………………………………………………………………………………………..                 

Titlul proiectului : ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

Nr inregistrare 
proiect FLAG 

                    

Solicitant Responsabil legal 

Denumire…………………………… 

Tel/fax………………………  

Email ……………………………………………………… 

Nume  

Prenume  

Funcţie    

 

Nr.crt CRITERII/ SUBCRITERII PUNCTAJ 
MAXIM 

1. 

Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor specifice ale măsurii  20 

a. diversificarea activităților pentru pescari/ acvacultori și familiile acestora ca 
activități ocupaționale alternative în vederea completării/ diversificării 
veniturilor (activități educative, turistice, economice etc. altele decât cele 
privind pescuitul și acvacultură) 

10 

b. îmbunătățirea accesibilității zonelor de pescuit, amenajarea de adăposturi 
pescărești și de puncte de acostare, puncte de prim ajutor, îmbunătățirea 
serviciilor tehnice/  de sănătate etc. specifice pescuitului comercial și sportiv 
etc. 

15 

c. amenajarea în scop economic și/ sau turistic și/ sau de agrement în 
infrastructura (restaurante, cherhanale etc) din zonele de pescuit, de 
acvacultură, a acumulărilor de apă, a zonelor limitrofe acumulărilor de apă și 
apelor curgătoare 

15 

d. îmbunătățirea calității, promovării și a inovării produselor/ tehnologiilor/ 
sistemelor/ serviciilor etc din domeniul pescuitului, acvaculturii și a activităților 
conexe acestora, inclusiv la nivelul prelucrării și al comercializării din 
domeniul pescuitului și acvaculturii 

3 
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e. investiții în infrastructura pentru înmulțire/ creștere/ procesare/ prelucrare 
și comercializare pește/ produse din pește etc. 

20 

f. creșterea accesului pescarilor comerciali la acțiuni de învățare pe tot 
parcursul vieții (cursuri de prim ajutor, antreprenoriat, gastronomie etc.) 

15 

2. 

Crearea de noi locuri de muncă sau menţinerea locurilor de muncă 
existente: 

25 

I. Crearea de noi locuri de muncă 15 
a.   ≥ 2 noi locuri de muncă ENI; 
 

15 
 

b.  1 loc nou de muncă ENI; 10 
II. Menținerea locurilor de muncă existente 10 
 
a.   ≥ 1 loc de muncă existent; 

 
10 

3. 

Categoria de beneficiar care aplica: 20 
a. Asociatii de pescari/organizatii producatori in domeniul pescuitului si 

acvaculturii/Entitati private cu cod principal de activitate 
0312/0322/1020/4723 

20 

b. Entitati private (altele decat cele mentionate la punctul a) 10 
c. Entitati publice 10 

   4. 

Contribuția solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile Maximum 10 
a. Pentru o intensitate a contribuției mai mare de 0% sau mai mare de 
10% sau mai mare de 50%, după caz, in functie de categoria de solicitant si 
de criteriile de incadrare. 
Criteriul se puncteaza astfel: 
Pentru fiecare punct procentual (rotunjit la numar intreg) peste limita minima 
obligatorie (in functie de tipul de solicitant si criteriile de incadrare) se acorda 
cate 1 punct, in limita a 10 puncte. 
(ex: pentru un solicitant de tip ONG, incadrat la beneficiar colectiv, pentru o 
contributie de 12,4% se vor acorda 2 puncte – 2 puncte procentuale intregi*1punct) 

Max 10 

b.  Pentru o intensitate a contribuției egala cu 0% sau 10% sau 50%, după 
caz, in functie de categoria de solicitant si de criteriile de incadrare 

0 

5. 
 

Contribuția proiectului la respectarea principiilor privind egalitatea de 
șanse și dezvoltare durabilă/ inovare 

25 

I. Egalitatea de sanse 20 

a. Crearea de locuri de muncă pentru pescari comerciali; 10 
b. Crearea/mentinerea de locuri de muncă pentru femei/ tineri până în 40 ani/ 
persoane cu dizabilități/ șomeri/ alte categorii defavorizate, dupa caz 

10 

II. Dezvoltare durabila 5 
Proiectul utilizează facilități/ tehnologii/ echipamente/ utilaje/ dotări 
demonstrate prin document emis de producator/furnizor agreat de producator 
că tehnologiile utilizate nu sunt mai vechi de 3 ani. 

5 

 PUNCTAJ TOTAL 100 

 

 

 


