
              DGP AMPOPAM                                                
 

Anexa 8 

GRILA DE PUNCTAJ  M2 

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.c
rt CRITERII / SUBCRITERII PUNCTAJ 

MAXIM 

1 

Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor specifice ale măsurii 25 

a. investiții în utilaje și echipamente pentru conservarea și îmbunătățirea mediului 
natural în vederea facilitării activităților de pescuit și acvacultură, 

15 

b. investiții în îmbunătățirea/ înlocuirea infrastructurii de pescuit comercial 
(înlocuire/ modernizare motoare bărci de pescuit), aplicarea de ecotehnologii în 
sistemele de pescuit și acvacultură dar și conexe și/ sau care completează aceste 
activități; 

10 

c. investiții privind atenuarea schimbărilor climatice (reconstrucție ecologică lacuri/ 
bălți/ acumulări de apă prin decolmatare, destufizare, curățare, indiguire etc în 
vederea introducerii/ reintroducerii în circuitul natural al mediului înconjurător și/sau 
în vederea restabilirii potențialului piscicol și de agrement al zonei pescărești); 

25 

d. acțiuni de protecție și reconstrucție a mediului, respectiv protecţia speciilor acvi-
ihtio-faune; a ariilor protejate; refacerea mediului acvatic; prevenirea ecologică a 
fenomenelor naturale periculoase; măsurare, control, analize de laborator, 
prelucrare date; activităţi de cercetare şi dezvoltare pentru conservarea 
biodiversităţii. 

20 

2. Crearea de noi locuri de muncă sau menţinerea locurilor de muncă existente: 40 
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I. Crearea de noi locuri de muncă 30 

a.   ≥ 2 noi locuri de muncă ENI; 30 
 

b.  1 loc nou de muncă ENI; 15 
II.  Menținerea locurilor de muncă existente 10 

a.  ≥ 1 loc de muncă existente; 
 

10 
 

 3. 

Contribuția solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile 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 

4. 

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

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 

10 

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

5 

 PUNCTAJ TOTAL 100 

 


