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Către: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
În atenția: dnei. Alina Constantin
Referitor la: GHIDUL SOLICITANTULUI INVESTIŢII PENTRU DEZVOLTAREA,
MODERNIZAREA SAU ADAPTAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE ŞI SILVICE
SUBMĂSURA 4.3 - Componenta - Infrastructura de acces agricolă - Consultativ

Stimată doamnă,
Având în vedere publicarea în consultare publică a Ghidului solicitantului menționat anterior
vă transmitem neclaritățile, precum și propunerile noastre:
1. În cazul Criteriului de selecție 1.2 Acces la rute alternative/preluarea traficului realizat
de mașinile agricole, în situația în care lungimea totală a drumului/drumurilor din proiect
este compusă din Lungimea drumului eligibil și lungimea drumului neeligibil (demarcare
generată de limitările financiare impuse de Ghidul solicitantului), vă rugăm să ne spuneți
dacă se iau în considerare pentru calculul punctajului: a) Lungimea totală a
drumului/drumurilor din proiect (indiferent dacă sunt, sau nu sunt eligibile integral) sau b)
lungimea drumului/drumurilor din proiect eligibile? Solicităm ca în vederea calculării
punctajului să se ia în considerare Lungimea eligibilă a drumului/drumurilor din proiect
(indiferent dacă sunt, sau nu sunt eligibile integral)?
2. În cazul Criteriului de selecție 1.2 Acces la rute alternative/preluarea traficului realizat
de mașinile agricole, solicităm să fie luate în considerare și punctate ca rută alternativă și
cazurile în care conexiunea cu un DN sau DJ este realizată printr-o stradă/drum comunal cu
acces direct în DN/DJ, deci principiul fiind îndeplinit și în acest caz. Exemplificările
existente considerăm că sunt restrictive și nu sunt în concordanță cu realitatea existentă în
teren când cazurile “ideale” expuse sunt rar întâlnite.
Vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru eventuale clarificări sau consultări cu privire la
subiectele abordate mai sus
Acest document conține o sinteză a punctelor de vedere primite pe acest subiect din partea
firmelor membre AMCOR.
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