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Principii de 
selecție 

Criterii de selecție         Punctaj  

1. Principiul 
scopului 
multiplu al 
obiectivului 
investițional  
– max. 45 p 

1.1 Acces la cât mai mulți agenți economici în domeniul agricol 10 p 

Se va acorda câte 1 punct pentru fiecare agent economic accesibilizat  
(punctaj max. 10 p).   

 

Notă: Punctarea se va face numai dacă se vor realiza: 

▪ prezentarea în SF/DALI (părți scrise și desenate) 

▪ prezentarea în HCL 

▪ prezentarea certificatului constatator (domeniu de activitate să fie agricol) 

▪ prezentarea documentelor care să ateste dreptul de proprietate al terenurilor 

1.2 Acces la rute alternative / preluarea traficului realizat de mașinile agricole 20 p 

Se acordă punctaj numai dacă se demonstrează că drumul propus spre finanțare reprezintă o rută 
alternativă pentru traficul agricol din zonă pe o porțiune de drum naţional/județean (inclusiv cele clasificate 
și ca drumuri internaționale), conform formulei: 
X*punctaj obtinut = (L seg dr N (J) / L dr.pr  ) x 20, în care: 
 (maxim  20 puncte) 
L seg dr N (J) = lungimea segmentelor de drum Național și/sau Județean pentru care se construieşte o 
rută alternativă 
L dr.pr.= lungimea totală a drumurilor propuse prin proiect 

 

Notă: În situaţia în care lungimea drumului naţional de pe care se preia traficul agricol de către drumul 
construit prin proiect este mai mare sau egală cu lungimea totală a drumului/drumurilor din proiect se 
acordă punctajul maxim (20 puncte). 
Punctajul pentru acest criteriu în ceea ce priveşte fiecare rută alternativă prevăzută prin proiect, se acordă 
dacă sunt respectate următoarele condiţii: 

• Lungimea drumurilor publice de pe care se preia traficul agricol nu poate depăşi 150% din lungimea 
rutei alternative; 

• Cel putin jumătate din lungimea drumului considerat rută alternativă trebuie să fie realizată prin 
proiect, iar diferenţa să fie asigurată prin drumuri publice/drumuri agricole modernizate. 

 

1.3 Investiții care asigură accesul direct la obiective turistice, agroturistice și alți 
agenți economici non-agricoli 

15 p 

Se vor acorda câte 3 puncte pentru fiecare obiectiv/agent non-agricol accesibilizat.  

(punctaj max. 15 p).                                         

 

Notă: Punctarea se va face numai dacă se vor realiza: 

▪ prezentarea în SF/DALI (părți scrise și desenate) 

▪ prezentarea în HCL 

▪ prezentarea certificatului constatator unde să fie specificat punctul de lucru accesibilizat prin proiect 

▪ punctul de lucru trebuie să fie materializat pe teren (construcție). Nu se vor puncta construcțiile provizorii. 

2. Principiul 
suprafețelor 
agricole 
deservite  
– max. 50 p 
 

2.1 Proiecte pentru căi de acces ce deservesc o suprafață agricolă cât mai mare 50 p 

▪ ≥900 ha 50 p  

▪ ≤100 ha 0 p  

▪ pentru suprafață agricolă deservită mai mică sau egală cu 100 ha, nu se acordă punctaj;  

▪ pentru fiecare 1 ha (întreg) peste 100 ha se vor cumula câte 0,0625 puncte, până la max 50 puncte; 

▪ pentru suprafețe mai mari de 900 ha se va acorda punctajul maxim de 50 puncte; 

▪ sunt punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafaţă agricolă delimitată până la o limită 
fizică: un alt drum de exploatare, drum public, pădure, ape, imobile, cale ferată. 

▪ În cazul în care drumurile propuse spre modernizare  accesibilizează o suprafață agricolă deja 
accesibilizată de un alt drum modernizat prin măsura 125 sau din alte fonduri, nu se va mai  puncta 
suprafața agricolă accesibilizată deja. 

 

3. Principiul 
complementar
ității cu 
subprogramul 
pomicol  
– max. 5 p 

3.1 Proiecte amplasate în localități identificate în Anexa aferentă Subprogramului 
Tematic Pomicol 

5 p 

Sunt punctate proiectele implementate în UAT‐urile care au minim o specie pomicolă cu nota de 
favorabilitate naturală sau potențată ≥ 2,00. 
Pentru localitățile care nu sunt incluse în Anexa aferentă Subprogramului Tematic Pomicol, nu se acordă 
punctaj. 

 

TOTAL 100  p 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face descrescător în funcție de raportul dintre suprafața 
agricolă deservită în ha și lungimea totală în km a drumului/drumurilor de exploatare agricolă proiectat/e, în sensul 
prioritizării celor cu valoarea cea mai mare a raportului exprimată în Ha / km.  
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