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Măsura 125 - Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi
adaptarea agriculturii şi silviculturii
Adaptarea infrastructurii agricole şi forestiere la noile structuri de proprietate apărute ca
urmare a procesului de restituire a proprietăţilor în vederea creșterii competitivităţii
sectorului agricol şi forestier.
Submăsura 125 a "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea
şi adaptarea agriculturii
Creşterea eficienţei activităţii agricole prin îmbunătăţirea aprovizionării cu input-uri şi o
mai bună valorificare a produselor rezultate;
Ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare.
Construirea şi/sau modernizarea infrastructurii agricole: drumurile de acces şi drumurile
agricole de exploataţie, situate în fondul funciar agricol;
Modernizarea şi/sau retehnologizarea sistemelor de irigaţii şi a altor lucrări de îmbunătăţiri
funciare care să asigure funcţionarea optimă a sistemelor de irigaţii ;
Procesul de restituire a proprietăţilor agricole şi forestiere din ultimii ani a condus la o
fragmentare excesivă a proprietăţilor şi exploataţiilor agricole şi forestiere. Infrastructura
ce deservea sistemele agricole şi forestiere (reţeua de drumuri de acces) concepute în
cea mai mare măsură în perioada economiei planificate nu mai sunt adaptate noilor
structuri de exploatare rezultate.
Acţiunile sprijinite în cadrul acestei sub-măsuri sunt:
- îmbunătăţirea accesului la exploataţiile agricole;
- construirea şi modernizarea drumurilor de exploataţie care să asigure accesul public la
exploataţiile agricole;
- modernizarea și/sau retehnologizarea sistemelor de irigații.
Sprijinul prevăzut în cadrul acestei sub-măsuri va fi acordat pentru:
a. construirea, extinderea şi modernizarea infrastructurii de exploatare şi de acces a
exploataţiilor agricole;
b. modernizarea şi/sau retehnologizarea sistemelor existente de irigaţii aflate în
proprietatea şi/sau administrarea OUAI/FOUAI şi a altor lucrări de îmbunătăţiri
funciare;
a)Organizaţii/federaţii de utilitate publică ale proprietarilor/deţinătorilor de terenuri agricole
constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare;
b)Unitatile administrativ-teritoriale detinatoare de terenuri agricole sau de infrastructura de
acces la exploatatiile agricole, prin reprezentantii lor legali;
c)Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) ale unitatilor administrativ teritoriale
detinatoare de terenuri agricole sau de infrastructura de acces la exploatatiile agricole.
(i) Infrastructura rutieră agricolă - construirea şi/sau modernizarea drumurilor de acces,
poduri şi podeţe, drumurilor agricole de exploataţie;
(ii) Sisteme de irigaţii - modernizare şi/sau retehnologizarea inclusiv lucrări pentru staţiile
de pompare, de contorizare;
Cheltuielile pentru proiectare realizate înainte de aprobarea proiectului, incluzând studiu
de fezabilitate, memoriu justificativ, studii hidrologice şi/sau hidro-geologice, proiectele
tehnice se suportă din sprijinul acordat prin măsură şi nu pot depăşi 10% din valoarea
eligibilă a proiectului.
- Investiţiile de infrastructură care primesc finanţări din alte fonduri naţionale şi/sau
externe.
- Investiţiile pentru infrastructură realizate de beneficiarii măsurii 121 şi măsurii 322 din
PNDR.
- Costurile cu întreţinerea, reparaţiile şi exploatarea;
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neeligibile
(lista
indicativă):

Condiţiile
minime
pentru
acordarea
sprijinului

Finanțare

Criterii de
selecție

- TVA-ul, cu excepţia TVA-ului nerecuperabil, în cazul în care este în mod real şi definitiv
suportat de către beneficiari, alţii decât persoanele neimpozabile, conform art. 71 (3) lit. a)
din Regulamentul Consiliului nr. 1698/2005;
- Comisioane bancare, costurile garanţiilor şi cheltuieli similare;
- Proiectele de infrastructură agricolă care nu prezintă caracteristicile de calitate şi care nu
sunt în conformitate cu Normativele de proiectare;
- Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate
contului Euro APDRP.
- Beneficiarii, cu excepţia autorităţilor locale, trebuie să fie înregistraţi în Registrul naţional
al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare;
- Beneficiarii să prezinte acceptul scris al tuturor deţinătorilor de teren (persoane fizice şi
juridice) care sunt implicaţi în proiect;
- Proiectul se încadrează în priorităţile propuse prin Planul de Urbanism General (PUG);
- Beneficiarii trebuie să dovedească că au un contract multianual în vigoare încheiat cu
prestatorul de servicii de îmbunătăţiri funciare pentru furnizarea de apă şi energie
electrică;
- Beneficiarii vor prezenta aprobarea adunării generale a organizaţiei/federaţiei pentru
investiţia solicitată;
- Investiţiile vor fi realizate în amenajări viabile din punct de vedere economic sau care pot
deveni viabile prin reabilitare sau modernizare;
- Beneficiarii vor prezenta studiul de fezabilitate care va cuprinde şi elemente de calcul ale
eficienţei economice;
- Beneficiarii vor face dovada că au iniţiat procedurile pentru obţinerea avizelor şi
acordurilor conform legislaţiei în vigoare, necesare realizării investiţiei în cadrul
proiectului. Pentru toate tipurile de investiţii, potenţialii beneficiari trebuie să obţină acordul
de mediu în conformitate cu legislaţia naţională. În anumite situaţii menţionate în
legislaţie, acordul de mediu este însoţit obligatoriu de studiul de impact de mediu, aşa
cum se prezintă la punctul 5.2. din PNDR;
- Beneficiarii trebuie să facă dovada că deţin sau au în curs de achiziţionare echipamente
de udare pentru minim 50% din suprafaţă;
- Beneficiarii trebuie să prezinte angajamentul că vor întreţine şi/sau repara infrastructura
agricolă care beneficiază de sprijin.
Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :
Sprijinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul acestei măsuri este de:
-100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţiile de utilitate publică care
deservesc întreaga comunitate.
-75% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţiile de utilitate publică, care
deservesc o parte din comunitate.
La selecție vor avea prioritate acele proiecte care cuprind:
 Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investitii
similare în ultimii 3 ani;
 abordează probleme de mediu;
 proiecte derulate în parteneriat.
Criterii PNDR :
1. Proiecte pentru căi de acces cu rol multiplu – MAXIM 15 puncte
- acces la exploatatii agricole şi agenţi economici – 10 puncte
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat
atât în Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii (parti
scrise si desenate), cât si în HCL ca obiective deservite de investitie. Este suficient sa se
demonstreze ca drumul deserveste, pe lânga exploatatii agricole (sector vegetal, animal
sau mixt) si obiective ale agentilor economici, altii decât cei din domeniul agricol, direct
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sau prin drum de acces propriu al acestora.În planul de amplasare în zona sau în planul
de situatie, trebuie marcat amplasamentul agentilor economici deserviti de investitie.
- acces la alte căi de comunicaţie (drumuri comunale, judetene, nationale si
europene) – 15 puncte
Punctarea se face numai daca acest lucru este prezentat si demonstrat în
Studiul de Fezabilitate/Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii
(parti scrise si desenate).Conditia este îndeplinita numai daca se demonstreaza accesul
direct (intersectie) la alte cai de comunicatie.
Punctajul pentru accesul la exploatatiile agricole si alti agenti economici nu poate fi
cumulat cu punctajul pentru accesul la alte cai de comunicatie.
2. Proiecte pentru căi de acces ce deservesc o suprafaţă agricolă cât mai mare –
MAXIM 25 puncte
• ≥ 500,01 ha – 25 puncte
• 500 ha – 450,01 ha – 23 puncte
• 450 ha – 400,01 ha – 21 puncte
• 400 ha – 350,01 ha - 19 puncte
• 350 ha – 300,01 ha - 17 puncte
• 300 ha – 250,01 ha – 15 puncte
•250 ha - 200,01 ha – 13 puncte
• 200 ha - 150, 01 ha – 11 puncte
• 150 ha - 100,01ha – 9 puncte
• ≤ 100 ha – 7 puncte.
Sunt punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafata agricola delimitata pâna la
o limita fizica. Aceasta limita fizica este considerata un alt drum de exploatare, drum
public, padure, ape, imobile, cale ferata). Punctarea se va face conform justificarii din
Studiul de Fezabilitate/Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii (piese scrise si
piese desenate) si pe baza suprafetei agricole deservite, mentionata în hotarârea
consiliului/iilor local/e.În piesele desenate ale SF/ DALI se vor marca distinct suprafetele
deservite.
3. Proiecte de rute alternative pentru preluarea traficului agricol de pe drumurile
europene, naţionale şi judeţene – 10 puncte.
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat în
Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii.Se acorda
punctaj numai daca prin Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de
Interventii (piese scrise si desenate) se demonstreaza ca drumul propus spre finantare
reprezinta o ruta alternativa calculata conform formulei:
X* (punctaj obţinut) = (L segment drum european/l drumuri din proiect) *10 – maxim 10
puncte
X* (punctaj obţinut) =(L segment drum național/l drumuri din proiect) *8 – maxim 8
puncte
X* (punctaj obţinut) =(L segment drum județean/l drumuri din proiect) *6 – maxim 6
puncte
În formulele de mai sus s-au utilizat urmatoarele prescurtari:
L segment drum european = lungimea segmentului de drum European de pe care se
preia traficul agricol prin ruta alternativă
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L segment drum naţional = lungimea segmentului de drum naţional de pe care se preia
traficul agricol prin ruta alternativă
L segment drum judetean = lungimea segmentului de drum judeţean de pe care se preia
traficul agricol prin ruta alternativă
l drumuri din proiect = lungimea totală a drumurilor propuse prin proiect
Nota
* Scorul obtinut aplicând formula de mai sus, se va calcula cu două zecimale. Nu se
acorda punctaj decât pentru una din cele trei variante de rute alternative, punctajul
neputând fi cumulat. În situatia în care lungimea segmentului de drum judetean, national
sau european de pe care se preia traficul agricol de catre drumul construit prin proiect
este mai mare sau egala cu lungimea totala a drumurilor din proiect, se acorda punctajul
maxim aferent tipului de drum public de pe care se face preluarea.
Punctajul pentru acest criteriu se acorda daca sunt respectate urmatoarele conditii în
ceea ce priveste fiecare ruta alternativa prevazuta prin proiect:
• Lungimea drumurilor publice de pe care se preia traficul agricol nu poate depasi 150%
din lungimea rutei alternative.
• Cel putin jumatate din lungimea drumului considerat ruta alternativa trebuie sa fie
realizata prin proiect, iar diferenta poate fi asigurata prin drumuri publice, altele decât cele
de pe care se preia traficul agricol (europene, nationale sau judetene), indiferent de
clasificare si stadiul lor de modernizare.
Punctajul se va calcula numai pentru o singura categorie de drum (european, national,
judetean), iar în acest sens, în SF/DALI se vor indica:
• Categoria de drum (E/ N/ J) si lungimea segmentului de drum de pe care se preia
traficul;
• Lungimea rutei alternative;
• Lungimea drumurilor propuse a se realiza prin proiect.
Daca în SF/ DALI nu sunt prezentate toate informatiile care sa conduca la posibilitatea
aplicarii conditiilor si formulelor de mai sus, nu se acorda punctaj.
4. Cai de acces proiectate în urma unui plan de comasare si reparcelare (NU SE
APLICĂ) – 0 puncte.

Tipul de
indicatori
Realizare

Criterii specifice GAL :
 Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investitii
similare în ultimii 3 ani – 15 puncte.
 abordează probleme de mediu – 15 puncte.
 proiecte derulate în parteneriat – 20 puncte.
Punctaj minim pentru admiterea la finanțare : 10 puncte.
Punctaj maxim : 100 puncte
Cuantificarea obiectivelor
Ținta
Indicator:
2007-2013
Numărul de acţiuni sprijinite
3
Volumul total al investiţiilor împărţite pe (Euro):
Creşterea productivităţii muncii

Realizare

Indicatori adiționali:
Lungimea drumurilor construite (km) :
• Agricole (km) :

600.000
Creştere anuală
cu 4%
12
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Tabel financiar Măsura 125
Nr. de proiecte
prevăzute
3

Cost total
mediu
197.946 €

Contribuţia
Estimarea costului
FEADR –
total pe măsură
măsură
593.838 €

475.070,40 €

Contribuţia
publică
naţională
118.767,60 €

Contribuţia
privată
0€
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