
         DGP AMPOPAM                                                           
 
 

FLAG DUNAREA CALARASEANA *  
POPAM  2014 – 202O *Ghidul Solicitantului   
Masura 1.1. – Dezvoltarea unitatilor din domeniul pescuitului si acvaculturii, ca agenti economici viabili si 
competitivi, prin cresterea productivitatii, diversificarea activitatilor si valorificarea resurselor locale.  
 
 

Anexa 4 

GRILA DE PUNCTAJ M1.1 

Măsura Nr. 1.1: Dezvoltarea unităților din domeniul pescuitului și acvaculturii, ca agenți 
economici viabili și competitivi, prin creșterea productivității, diversificarea 
activităților și valorificarea resurselor locale 

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.cr

t 
CRITERII/ SUBCRITERII 

PUNCTAJ 

MAXIM 

1. 

Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor specifice ale 

măsurii 

35 

a. Asigurarea capacității de furnizare pește proaspăt sau procesat 

obținut din zona pescărească, și valorificarea prin vânzare în piețe 

de pește/puncte de vânzare igienice și modernizate 

35 

b. Realizarea de investiții inovative cu potențial de generare de 
venituri (creștere, procesare și valorificare raci, melci, scoici, 
utilizare energii regenerabile, etc.); Noi tehnici de pescuit, 

30 
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îmbunătățirea proceselor și a managementului prin inovare 

c. Realizarea de investiții în fermele de acvacultura, pentru 

creșterea calității și valorii produselor / diversificarea activităților 

din ferme  

25 

d. Formarea și perfecționarea personalului pentru crearea și 

menținerea locurilor de muncă în toate etapele activității de 

pescuit comercial, acvacultură, activități alternative și 

complementare 

20 

 

 

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 muncă 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 

31%-40% 

8 

 
c. aport în natură și/sau sursa de finanțare proprie sau atrasă între 

21%-30% 

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 5 

Proiectul implementează facilități / tehnologii / metode / 

echipamente / utilaje / dotări care utilizează eficient. 

5 
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 PUNCTAJ TOTAL 100 

5.  Obsrvațiile evaluatorilor  

 

 


