
CRITERII PUNCTAJ PENTRU EVENIMENTELE ORGANIZATE ÎN PARTENERIAT DE CĂTRE AGENȚIA DE
DEZVOLTARE JUDEȚEANĂ HARGHITA ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE SPRIJINIRE A VALORILOR ECVESTRE

Criterii Precizarea criteriilor 
Punctaj

acordabil
Punctaj

autoevaluare
Punctaj
acordat

Condiții de
bunăstarea
animalelor

Asigurarea unui surse de apă pentru caii 
participanți (adăparea și spălarea)

Da 3

Asigurarea grajdului conform standardului 
(în cazul evenimentelor de mai multe zile)

Da 4

Asigurarea supravegherii permanente a 
grajdurilor (în cazul evenimentelor de mai 
multe zile)

Da 3

Asigurarea grajdurilor dotate cu lumină pe 
timp de noapte (în cazul evenimentelor de 
mai multe zile)

Da 3

Asigurarea parcării potrivite pentru 
vehiculele trase de cai  

Da 3

Asigurarea unei piste supravegheate de 
încălzire pentru participanți

Da 3

Asigurarea așternutului în grajd (în cazul 
evenimentelor de mai multe zile) + loc pentru
depozitarea bălegarului

Da 3

Supraveghere veterinară la evenimente Asigurat 2

Durata evenimentului
De o zi 1
De mai multe zile 3

Nr maxim de vizitatori ai evenimentului 
din ultimii 3 ani

1 – 1000 persoane 1
1000 – 2000 de persoane 2
2000 – 4000 de persoane 4
4000 – 8000  de persoane 6

8000 – 10000  de persoane 10
peste 10000 de persoane 15

Autorizațiile pentru derularea evenimentului sunt
următoarele:

Ambulanța 3
Poliție 1
Consiliul local 1
Jandarmeria 1
Inspectoratul veterinar 1
UCMR-ADA / UPFR (muzică) 1

De unde sosesc concurenții la
eveniment?

Doar din județul Harghita 1
Din județul Harghita și din alte localități din România 2
Din județul Harghita, din alte localităli din România și 
din străinătate

10

Evenimentul contribuie la
dezvoltarea regiunii

Da – are un efect pozitiv asupra turismului (exemplu: cazare 
pentru minim 40 de persoane, pentru minim o noapte)

5

Da – asigură posibilitate/ spațiu pentru producători din județul 
Harghita

2

Eveniment pentru sprijinirea valorilor ecvestre Da 4

Pentru a câta oară se organizează evenimentul?

Prima dată 1
Între a doua și maxim a cincea oară 3
Între a șasea și a zecea 7
Mai mult de zece ori 10

Câte tipuri de programe ecvestre sunt la
eveniment?

1 2
2 – 4 4
4 – 6 6
6 – 10 8
10 – 10

Sunt asigurate toalete în timpul evenimentului? Da 3
Asigurarea unui spațiu delimitar pentru public Da 2

La eveniment sunt asigurate minim 500 de locuri
pentru public?

Da 4

Punctajul maxim acordabil:                                  100

TOTAL:


