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Anexa 4 
GRILA DE PUNCTAJ  M1.2 

Măsura Nr. 1.2: Dezvoltarea infrastructurii specifice sectoarelor de pescuit și 
acvacultura pentru susținerea unui sector pescăresc și de acvacultură competitiv și 
viabil    

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

Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………..… (lei); Fonduri publice..(%) 

 

 

 

COD SMIS                     
COD  AT 

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 

35 

a. Înființarea/îmbunătățirea infrastructurii specifice activității de 
pescuit – puncte de debarcare, centre de primă vânzare, puncte de 
depozitare, adăposturi pescărești, dotate în scopul îmbunătățirii 
condițiilor de muncă și viață a pescarilor și creșterii siguranței în 
activitățile realizate de aceștia 

35 

b. Încurajarea procesării și a vânzării în magazine proprii fixe sau 
mobile susținute de planuri de marketing al produselor pentru 
producători 

30 

c. Susținerea activității de pescuit comercial, prin achiziții de motoare 
și echipamente de pescuit 

25 
 
 
 

2. 

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

40 

I. Crearea de noi locuri de muncă 30 
a.   ≥ 3 noi locuri de muncă ENI; 30 
b.  2 noi locuri de muncă ENI; 25 
c.  1 loc nou de muncă ENI; 15 
II. Menținerea locurilor de muncă existente 10 
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a.  ≥ 3 locuri de muncă existente; 10 
b.   2 locuri de muncă existente; 6 
c. 1 loc de munca menținut. 5 

 3. 

Contribuția solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile 10 

a.  aport în natură și/sau sursa de finanțare proprie sau atrasă între 
41%-50% 

10 

b. aport în natură și/sau sursa de finanțare proprie sau atrasă între 
21%-40% 

6 

 c. aport în natură și/sau sursa de finanțare proprie sau atrasă de 20% 4 

4. 
 

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

15 

I. Egalitatea de șanse 10 

a. Crearea de locuri de muncă pentru pescari comerciali cu vârsta 
peste 50 ani; 

10 

b. Crearea de locuri de muncă pentru femei/ tineri până în 40 ani/ 
persoane cu dizabilități/ șomeri/ alte categorii defavorizate  

5 

II. Dezvoltare durabilă/ inovare 5 
Proiectul utilizează facilități/ tehnologii/ echipamente/ utilaje/ dotări cu 
caracter inovator la nivel local/ organizațional demonstrate prin 
documente emise de proiectant/ producători/ organisme de 
certificare/ proprietate industrială/ intelectuală/ alte organisme cu rol 
de cercetare-dezvoltare 

5 

 PUNCTAJ TOTAL 100 

5. Observatiile evaluatorilor  

 

 

 


