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Anexa 4 

GRILA DE PUNCTAJ M2.1 

Măsura 2.1: Promovarea și valorificarea produselor și activităților specifice zoneiS 
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. proiecte depuse de asociatiile de pescari sau in care acestea sunt 
parteneri; proiecte in cadrul carora sunt implementate tehnologii noi sau 
modernizate care contribuie la imbunătătirea pietei locurilor de muncă 
(creaza si/sau mentine locuri de muncă, îmbunătătirea conditiilor de muncă 
si siguranta muncitorilor);. 

35 

b. diversificarea activităților economice in zona pescareasca (activități 
economice, turistice, educative, activităti care sprijină protectia mediului etc. 
altele decât cele privind pescuitul și acvacultura)  

30 

c. îmbunătățirea infrastructurii si a serviciilor necesare pentru valorificarea 
patrimoniului natural a zonelor de coasta sau aflate in apropierea acesteia  

25 
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d. infiintarea/amenajarea spatiilor si/sau facilitatilor în scop economic și/ sau 
turistic și/ sau de agrement /recreere  
 

20 

e.  Valoarea adăugată pentru zonă, în termeni de conţinut şi cooperare 
15 

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 
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 in natura si/sau sursa de finantare proprie sau atrasa intre 41%-
50% 

10 

b.   aport in natura si/sau sursa de finantare proprie sau atrasa intre 31%-
40% 

8 

 
c. aport in natura si/sau sursa de finantare proprie sau atrasa intre 21%-
30% 

6 

 c. aport in natura si/sau sursa de finantare proprie sau atrasa de 20% 4 

4. 
 

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

15 

I. Egalitatea de sanse 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 durabila/ inovare 5 
Proiectul implementeaza facilități/ tehnologii/ echipamente/ utilaje/ dotări 
care utilizeaza eficient si conserva resursele naturale de baza .  

5 

 PUNCTAJ TOTAL 100 

 

 

 


