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 Centrul EUROPE DIRECT Vaslui, 

                   în straie de sărbătoare 
       
 Data de 9 mai a fost aleasă ca ZIUA 
EUROPEI de Consiliul European de la Milano, din 
1985, apreciindu-se că punctul de pornire al 
construcţiei Europei unite a fost declaraţia prin care, la 
9 mai 1950, Robert Schuman, ministrul de externe al 
Franţei, a propus Germaniei, dar şi altor state 
europene, să pună "bazele concrete ale unei federaţii 
europene indispensabile pentru menţinerea păcii".  
 La împlinirea a 60 de ani, de la înfiinţarea 
Uniunii Europeane, peste 200 de elevi din şcolile 
vasluiene au participat la manifestările ocazionate de 
aniversarea ZILEI EUROPEI. Concursurile organizate, 
anul acesta, de Centrul vasluian EUROPE DIRECT au 
fost dedicate mediului şi schimbărilor climatice şi au 
avut ca principală temă protejarea biodiversităţii şi 
conştientizarea efectelor schimbărilor climatice şi a 
conservării mediului.  
 Manifestările au debutat vineri, 7 mai, cu 
premierea concursului de literatură „Mediul şi 
schimbările climatice - Europa protejează mediul!”. 
Participanţii, elevi din clasele V-VIII  au abordat, în 
versuri sau proză, diverse aspecte ale schimbărilor 
climatice, lucrările lor fiind jurizate de o echipă alcătuită 
din doamnele Liliana Moga şi Anca Maria Chelaru de 
la Bibioteca judeţeană “Nicolae Milescu Spătarul” 
Vaslui.  
             Cuvântul   de  deschidere  a  evenimentului  i-a 
aparţinut domnului  Dumitru  Buzatu,  vicepreşedinte al 
Consiliului judeţean 
Vaslui,  care a dorit 
să           sublinieze 
semnificaţia     Zilei 
de    9   mai  pentru  
toţi    cei    prezenţi, 
ca     şi       cetăţeni 
membri                ai     
Uniunii Europene. 

 Festivitatea de decernare a premiilor a fost 
animată de programul artistic, cu tematică europeană, 
susţinut de Grupul de copii “Biblio Song”, sub 
îndrumarea doamnei prof. Carmen Trufia.  
 Cel mai gustat de elevi şi pubicul vasluian s-a 
dovedit a fi concursul de fotografie „Mediul şi 
schimbările climatice - Salvează Europa!”, care a 
adunat peste 160 de lucrări.   
 Concursul s-a desfăşurat pe două secţiuni, 

respectiv clasele V-VIII şi 
clasele IX-XII şi a fost 
jurizat de domnii Laurenţiu 
Chiriac şi Liviu Preutu, 
specialişti în artă 
fotografică la Muzeul 
Judeţean “Ştefan cel 
Mare” Vaslui. Vernisajul 
expoziţiei a avut loc luni, 
10 mai, la Centrul de 
Informare EUROPE 
DIRECT Vaslui şi s-a 
bucurat de un public 

numeros, format din cadre didactice, părinţi, 
reprezentanţi ai presei vasluiene.  
 Prin fotografiile expuse în faţa Centrului 
european, copiii au dorit 
să responsabilizeze 
publicul trecător în 
privinţa consecinţelor 
schimbărilor climatice. 
 Toţi participanţii 
la concursuri au fost 
răsplătiţi cu diplome şi 
premii constând în materiale promoţionale EUROPE 
DIRECT. Evenimentul a făcut parte din suita 
activităţilor proiectului “Centrul de Informare EUROPE 
DIRECT Vaslui”, proiect cofinţat de Comisia 
Europeană.                                      (Geta PADURARU) 
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ZIUA EUROPEI, la Biblioteca Judeţeană  

 Pe data de 7 mai 2010, Biblioteca Judeţeană 
„Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, în colaborare cu 
Centrul „Europe Direct” Vaslui, a sărbătorit Ziua 
Europei. Au participat elevi şi cadre didactice de la 
Şcoala nr. 6 „Mihai Eminescu”, Grupul Şcolar Industrial 
„Ştefan Procopiu” din Vaslui.  

 Programul 
activităţilor a 
inclus: o 
prezentare de 
carte din colecţiile 
Bibliotecii 
Judeţene pe teme 
europene, un 
concurs de eseuri 
şi un concurs de fotografii digitale cu tema 
„Oameni.Locuri.Culturi.” 
 S-au acordat premii constând în diplome şi cărţi 
oferite de Biblioteca Judeţeană şi materiale 
promoţionale  oferite  de  Centrul „Europe Direct” Vaslui. 
 În încheiere, grupul de copii „Biblio Song”, care 
activează în cadrul Bibliotecii Judeţene, a încântat 
publicul cu melodia „Europa”. (Liliana MOGA) 
  

    ZIUA EUROPEI, la Colegiul Economic      
   “Anghel Rugină” Vaslui 

 
Sâmbătă, 8 mai, elevii şi profesorii Colegiului 

Economic ,,Anghel Rugină“ Vaslui au sărbătorit, alături 
de noi, de coducerea liceului şi de reprezentanţi ai ISJ 
Vaslui, ZIUA EUROPEI. Organizatoarea evenimentului, 

doamna prof. 
Gica Ursanu este 
o mai veche 
colaboratoare a 
Centrului nostru; 
dumneaei a 
înfiinţat, în cadrul 
şcolii, un Cabinet 
de informare şi 

documentare dedicat Uniunii Europeane.  
Şi de data aceasta, doamna Gica Ursanu  a 

ţinut să marcheze acest eveniment printr-o serie de 
momente pregătite împreună cu elevii, care au 
evidenţiat unicitatea şi importanţa ZILEI EUROPEI. Pe 
fondul muzical al Imnului Uniunii Europene au fost 
susţinute prezentări power point referitoare la 
semnificaţia Zilei de 9 mai şi a altor simboluri europene,  
celebra Declaraţie lui Robert Schuman şi au fost 
transmise mesaje de prietenie din partea unor tineri din 
alte ţări europene (Spania, Italia, Slovenia).  

EVENIMENTE & STIRI 

 Elevii  au  accentuat faptul  că Uniunea  Europeană 
se află în slujba cetăţenilor europeni, şi implicit a românilor, 
care  păstrându-şi  valorile,   obiceiurile  şi   limba, ar  trebui 
să se simtă în Europa ca acasă. (Geta Păduraru)  

          Dezbatere pe tema cetăţeniei europene 
 
 Pe 9 iunie, elevii claselor a VII-a ai Şcolii cu clasele 
I-VIII Nr.4 “Elena Cuza” Vaslui au participat la o dezbatere 
cu titlul “Tânăr cetăţean european”. Sub îndrumarea 
doamnei profesor Carp Lucica, elevii şi-au exprimat opiniile 
cu privire la cetăţenie şi la Carta Drepturilor Fundamentale 
a Uniunii Europene.  
 Grupaţi în echipe, elevii au luat în discuţie 
drepturile lor, ca şi cetăţeni europeni, privitor la demnitate, 
libertate, egalitate, solidaritate, justiţie, un accent deosebit 
punându-se pe dreptul la educaţie al tinerilor, la 
perspectiva acestora de a-şi continua studiile într-o altă 
ţară europeană.  

 Cu această ocazie, toţi participanţii au primit 
materiale informative din partea Centrului de Informare 
EUROPE DIRECT Vaslui şi au manifestat un interes 
deosebit, pentru activităţile de voluntariat pe care doresc să 
le desfaşoare pe viitor. (Geta PĂDURARU) 
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EVENIMENTE & STIRI 

            Lor le pasă! Vouă? 

 Proiectul  “Managementul deşeurilor în judeţul 
Vaslui”   derulat   de     Consiliul   Judeţean  Vaslui,  în 
parteneriat   cu   asociaţia    EcoWerf   din    Belgia   şi   
finanţat   de  Guvernul  Flamand  se  apropie  de  final. 
Proiectul  s-a  derulat  în  perioada 2007 – 2010, în trei 
comune  pilot  din  judeţ, respectiv: Lipovăţ, Roşieşti şi 
Soleşti.  

Pe parcursul derulării proiectului, în fiecare 
comună, a fost construită câte o platformă şi au fost 
amplasate 2 containere mari şi 40 de europubele (în 4 
culori pentru colectarea selectivă a deşeurilor). 

În ultima săptămână a anului şcolar, elevi din 
comunele  Lipovăţ  şi  Roşieşti  au  participat  la  o 
activitate de colectare a deşeurilor, în localităţile de 
provenienţă. “Înarmaţi” cu saci de gunoi şi mănuşi, 
copiii  de  vârste  diferite, alături de profesori, 
reprezentanţi ai primăriilor şi ai Consiliului judeţean 
Vaslui, au adunat plastic, hârtie şi sticlă. 
 După o  muncă  asiduă, prin    care   cei  mici   
au      dorit      să     le     arate   celor   mari,   că   satul   
lor  poate    avea    
o     faţă   curată,  
deşeurile        au     
fost        adunate    
pe   o   platformă              
special    
amenajată.  
  
 

Pentru          
efortul     
depus,    
Centrul    
nostru            
i-a         
răsplătit          
pe            
micuţii  
ecolgişti       
cu         

materiale  informative EUROPE DIRECT.   
                                                       (Geta PĂDURARU) 

      Ziua muzicii europene 

        În calendarul  zilei  de  21 iunie,  la sărbători e 
trecut:”Ziua muzicii europene”, o sărbătoare a muzicii 
la care participă şi România. 
       “Fete de la musique” a fost sărbatorită mai întâi în 
Franţa în 1982, iar trei ani mai târziu data de 21 iunie a 
fost declarată oficial Ziua Muzicii Europene. De atunci 
au loc manifestări în 110 ţări din toate colţurile lumii şi 
sute de concerte gratuite oferite de artişti europeni. 
       Anul  acesta, Centrul  de  Informare  EUROPE 
DIRECT Vaslui şi-a propus să-i recompenseze pe cei 
mai mici muzicieni europeni din Vaslui. Pe 21 iunie, cu 
ocazia evenimentului aniversar organizat la Bibiloteca 
Judeţeană “Nicolae Milecu Spătarul”, grupul de copii 
“Biblio Song”, îndrumat de doamna prof. Carmen Trufia 
a fost premiat. Mesageri ai  frumosului, copiii (cu vârste 
cuprinse   între   5 – 12  ani),  premiaţi   la   diverse 
concursuri  pe  plan  local  şi  naţional, cu un bogat 
repertoriu european au fost alături de noi, anul acesta, 
la aniversarea Zilei Europei. La  eveniment  au  mai 
participat alţi zece copii de la Complexul de Servicii 
Comunitare Vaslui. (Geta PĂDURARU) 

Campanie de informare in rural 
 În perioada imediat următoare,  Centrul  de 
Informare EUROPE DIRECT Vaslui, în parteneriat cu 
Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare  Rurală  şi  

Camera Agricolă din Vaslui va 
efectua o campanile de informare  
în mediul rural.  
 Campania ce se va 
derula în perioada iulie-august a.c. 
va fi adresată persoanelor fizice şi 

juridice publice şi  private  din  comunele  judeţului 
Vaslui,  şi se va desfăşura în trei centre rurale.  Vor  fi 
distribuite  materiale  informative privind   programele  
cu  finanţare  nerambursabilă, precum şi  materiale  
promoţionale EUROPE DIRECT.  
                                                        (Geta PĂDURARU) 
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   Programul privind producerea energiei din surse 
regenerabile: eoliană, geotermală, solară, biomasă, 

hidro 
 
 Scopul Programului îl constituie: 
 a)    valorificarea      resurselor 
regenerabile de energie: solare, 
eoliene,         hidroenergetice, 

geotermale, biomasă,  biogazul,  gazele rezultate din 
fermentarea  deşeurilor/nămolurilor   din   staţiile   de 
epurare, pentru producerea de energie electrică şi/sau 
termică; 
b) îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător; 
c) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; 
d) utilizarea raţională şi eficientă a resurselor energetice 
primare; 
e) conservarea şi protejarea ecosistemelor. 
       Obiectivele Programului sunt următoarele: 
a) punerea  în funcţiune de noi capacităţi de producere a 
energiei din surse regenerabile; 
b) dezvoltarea  economică  a  regiunilor  în   care  se 
efectuează investiţiile; 
c) producerea de energie verde şi atingerea standardelor 
de mediu prin diminuarea poluării; 
d) reducerea dependenţei de importurile de resurse de 
energie  primară  (în  principal  combustibili  fosili)  şi  
îmbunătăţirea siguranţei în aprovizionare; 
e) protecţia mediului, prin reducerea emisiilor poluante şi 
combaterea schimbărilor climatice. 
       Implementarea   proiectelor   de   investiţii   pentru  
producerea energiei din surse regenerabile cofinanţate 
din Fondul pentru mediu va contribui la atingerea ţintei 
strategice a României, respectiv "ponderea energiei 
electrice produse din aceste surse în totalul consumului 
brut de energie electrică trebuie să fie la nivelul anului 
2010 de 33%, la nivelul anului 2015 de 35% şi la nivelul 
anului 2020 de 38%". 
       Solicitanţi eligibili: 
       Este eligibil solicitantul care îndeplineşte cumulativ 
următoarele condiţii: 
a) este  persoană  juridică  română,  care desfăşoară 
activităţi economice pe teritoriul României; 
b) funcţionează şi are activitate economică de cel puţin 6 
luni, la data depunerii dosarului de finanţare, şi are cel 
puţin un exerciţiu financiar anual încheiat; 
c) are înscrisă  în statutul societăţii activitatea privind 
producţia    de   energie   electrică   şi/sau    termică, 
corespunzătoare diviziunii 35 din codurile CAEN: 
"Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, 
gaze, apa caldă şi aer condiţionat". 
       Activităţi eligibile: 
●  investiţii  în  active  corporale şi necorporale, legate de 
înfiinţarea    unei   noi   unităţi,   extinderea   unei   unităţi  

existente,  diversificarea   producţiei  unei  unităţi,   prin 
realizarea de produse noi, suplimentare, sau schimbarea 
fundamentală  a  procesului  de producţie al unei unităţi 
existente; 
●  achiziţionarea de active imobilizate direct legate de o 
unitate de producţie, atunci când aceasta  s-a  închis sau 
s-ar fi închis în lipsa acestei achiziţii, iar activele sunt 
achiziţionate de un investitor independent; 
●  realizarea  clădirilor  şi/sau  construcţiilor  necesare 
amplasării    şi    montării    utilajelor,    instalaţiilor   şi 
echipamentelor   achiziţionate,  cu  dotările   aferente - 
instalaţii  electrice,  instalaţii  de  alimentare  cu  gaze 
naturale, instalaţii  de  încălzire,  ventilare, climatizare, 
telefonie,  PSI,  intranet (active  corporale  instalaţiile  
menţionate mai sus sunt aferente doar interiorului clădirii); 
●  achiziţia de utilaje, echipamente, instalaţii noi necesare 
îndeplinirii obiectivelor proiectului (active corporale); 
●  achiziţia  de  tehnologii,  brevete,  know-how (active 
necorporale); 
●  realizarea sistemelor de aducţiune de apă,  în cazul 
microhidrocentralelor. 
       Condiţii de finanţare: 
       Suma alocată sesiunii de finanţare este de 440.000 
mii lei. 
       Finanţarea se acordă în cuantum de maximum 50% 
din valoarea totală eligibilă a proiectului, pentru întregul 
teritoriu  al  României,  cu  excepţia cazului  în  care  
beneficiarul are sediul social/punctul de lucru la care se 
implementează proiectul în Regiunea Bucuresti-Ilfov, unde 
finanţarea se acordă în cuantum de maximum 40% din 
valoarea totală eligibilă a proiectului şi fără a se depăşi 
suma maximă care poate fi acordată unui beneficiar, în 
cadrul sesiunii de finanţare. 
       Suma maximă care poate fi acordată este de până la 
30 milioane lei pentru fiecare proiect. 
       Termene limită: 
       Proiectele se depun în perioada 15 iunie - 15 iulie 
2010. 
Finanţator: Administratia Fondului pentru Mediu 
Sursa: Administraţia Fondului pentru Mediu 
      

   LIFE+ Cerere de propuneri 2010 

       Solicitanţi eligibili 

       Propunerile trebuie să fie prezentate de către entităţi 
înregistrate în statele membre ale Uniunii Europene şi 
care sunt organisme publice şi/sau private, actori şi institu-
ţii. 
       Activităţi eligibile: 

       1. LIFE+ Natură şi biodiversitate 

       Obiectiv principal: Protecţia, conservarea, reabilitarea, 
monitorizarea şi facilitarea funcţionării sistemelor naturale,  
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a habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu 
scopul de a  opri  pierderea  biodiversităţii,  inclusiv a 
diversităţii   resurselor   genetice,   în  cadrul   Uniunii 
Europene, până în 2010. 

2. LIFE+ Politică şi guvernare 
în materie de mediu 
Obiective principale: 
●     schimbări      climatice  : 
stabilizarea  concentraţiilor 
gazelor cu efect de seră la un 

nivel care să împiedice încălzirea globală cu mai mult de 
2°C; 
● apă: Contribuţia la ameliorarea  calităţii apei prin 
elaborarea unor măsuri eficiente sub aspectul costurilor 
pentru  atingerea stării  ecologice  bune,  în  vederea 
întocmirii   planurilor   de   gestionare  a  bazinelor  
hidrografice în conformitate cu Directiva 2000/60/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului; 
● aer: Atingerea unor niveluri de calitate a aerului care 
să nu producă un impact negativ semnificativ şi riscuri 
pentru sănătatea umană sau pentru mediu; 
●sol: Protecţia şi asigurarea utilizării durabile a solului 
prin menţinerea funcţiilor sale, prevenirea ameninţărilor 
pentru sol, diminuarea efectelor acestora şi reabilitarea 
solurilor degradate; 
● mediu urban: Contribuţia la ameliorarea performanţei 
ecologice a zonelor urbane ale Europei; 
● zgomot: Contribuţia la elaborarea şi aplicarea politicii 
privind zgomotul ambiant; 
● substanţe chimice: îmbunătăţirea, până în 2020, a 
protecţiei  mediului  şi  a sănătăţii faţă de riscurile 
prezentate  de   substanţele  chimice,  prin  aplicarea 
legislaţiei  privind substanţele chimice, în special a 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului 
European  şi  al  Consiliului, precum  şi  a   strategiei 
tematice privind utilizarea durabilă a pesticidelor; 
● mediu şi sănătate: Crearea bazei de informaţii pentru 
politica privind mediul şi sănătatea (Planul de acţiune 
privind mediul şi sănătatea pentru perioada 2004-2010); 
● resurse naturale şi deşeuri: Elaborarea şi aplicarea 
unor  politici  destinate  să  asigure  administrarea  şi 
utilizarea   durabilă   a    resurselor    naturale    şi  a  
deşeurilor, ameliorarea  performanţelor  ecologice ale 
produselor, modele de producţie si consum durabile, 
prevenirea,  recuperarea   şi   reciclarea   deşeurilor; 
contribuţia la aplicarea eficientă a strategiei tematice 
privind prevenirea şi reciclarea deşeurilor; 
● păduri: Furnizarea, în special prin intermediul unei 
reţele de coordonare europene, a unei baze concise şi 
cuprinzătoare de informaţii relevante pentru politica 
privind pădurile, în legatură cu schimbările climatice 
(impact asupra ecosistemelor forestiere, atenuare, şi   

funcţiile sale protectoare (apă, sol şi infrastructură), 
efecte de substituire), biodiversitatea (date de referinţă şi 
suprafeţe  împădurite protejate), incendii,  starea  pădurii  
precum şi  contribuţia la protecţia pădurilor  împotriva 
incendiilor; 
● inovaţie: Contribuţia la elaborarea şi demonstrarea 
abordărilor   politice   din  domeniu,   a   tehnologiilor, 
metodelor şi instrumentelor inovatoare, cu scopul de a 
sprijini aplicarea Planului de acţiune privind tehnologiile 
de mediu (PATM); 
● abordări strategice: Promovarea aplicării şi executării 
eficiente  a  legislaţiei  Uniunii  în materie de mediu şi 
îmbunătăţirea  bazei  de  cunoştinte  pentru politica de 
mediu; îmbunătăţirea performanţelor ecologice ale IMM-
urilor. 
      3. LIFE+ Informare şi comunicare 
       Obiectiv    principal:    Difuzarea    informaţiei   şi 
sensibilizarea cu privire la problemele de mediu, inclusiv 
la prevenirea incendiilor forestiere şi sprijinirea măsurilor 
complementare,  precum  acţiunile  şi  campaniile de 
informare  şi  comunicare,  conferinţele  şi  formarea, 
inclusiv pregătirea în materie de prevenire a incendiilor 
forestiere. 
      Condiţii de finanţare 
      Bugetul total  pentru  2010 este de 243 243 603 
EUR. Cel puţin 50% din această sumă se alocă  
măsurilor    de    sprijinire    a   conservării   naturii  şi 
biodiversităţii. 
       Ratele de cofinanţare comunitară: 
      1. LIFE+ Proiecte privind natura şi biodiversitatea 
      Rata sprijinului financiar din partea Uniunii este de 
maximum 50% din costurile eligibile (în mod exceptional, 
în cazul  propunerilor care vizează habitatele/speciile 
prioritare din directivele "păsari" şi "habitate", se aplică o 
rată maximă de cofinanţare de 75%). 
      2. LIFE+ Politică şi guvernare în materie de mediu 
      Rata sprijinului financiar din partea Uniunii este de 
maximum 50% din costurile eligibile. 
      3. LIFE+ Informare şi comunicare 
      Rata sprijinului financiar din partea Uniunii este de 
maximum 50% din costurile eligibile. 
      Termene limită 
      Propunerile de  proiecte  se  prezintă  autorităţilor 
naţionale competente până la 1 septembrie 2010.  
      Propunerile trebuie să fie prezentate pe suport CD-
ROM sau DVD. Propunerile   de  proiecte  se trimit 
autorităţii  naţionale  ale  statului  membru  în care este 
înregistrat beneficiarul. Propunerile vor fi apoi transmise 
Comisiei  de  catre  autorităţile  naţionale  până  la  4 
octombrie 2010. 
Finanţator: Uniunea Europeană 
Sursa: Europa.eu 



OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE 

Buletin editat de: CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT 
VASLUI, STR. M. KOGĂLNICEANU, NR. 25 

TEL/FAX 0235-361652, e-mail centrueuropa@consiliu.vaslui.ro 

6 

       Măsura 141 "Sprijinirea fermelor agricole de semi-
subzistenţă"  se  încadrează  în    Axa I -      "Creşterea  
competitivităţii  sectoarelor agricol şi forestier".  
      Dacă nu aţi aplicat pentru prima sesiune a acestui an 
(până la data de 14 mai), vă puteţi înscrie la cea de-a 
doua sesiune  care  se  va desfăşura  în  perioada  15 
octombrie- 5 noiembrie 2010.  
      Beneficiarii eligibili sunt persoanele fizice în vârstă 
de până la 62 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii 
de finanţare), care desfăşoară activităţi economice, în 
principal activităţi agricole şi a căror exploataţie agricolă: 
are o dimensiune economică cuprinsa între 2 şi 8 UDE1; 
este situată pe teritoriul arii; este  înregistrată  în  Registrul   
fermelor/Registrul agricol; comercializează o parte din 
producţia agricolă obţinută. Primesc sprijin nerambursabil: 
persoane fizice care pot desfăşura activităţi economice  şi 
se pot înregistra şi autoriza în conformitate cu  prevederile  
O.U.G. nr. 44/2008-individual şi independent, ca persoane 
fizice autorizate;ca întreprizători titulari ai unei întreprinderi   
individuale;  ca  membri  ai   unei  întreprinderi familiale. 
      Condiţii de finanţare: Contribuţia publică aferentă 
Măsurii 141 este de 476.077.390 Euro, din care: 20%, 
contribuţia  Guvernului  României  şi  80%,  contribuţia 
Uniunii Europene. Se acordă sprijin public nerambursabil 
de 1.500 de Euro/an/ferma de semi-subzistenţă. Sprijinul 
se acordă pentru o perioadă de cinci ani. 
 
       Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea 
de micro-întreprinderi ” se încadrează în Axa III – 
„Îmbunătăţirea    calităţii   vieţii   în   zonele   rurale   şi 
diversificarea economiei rurale” este în vigoare până la 15 
iulie  şi umăreşte dezvoltarea durabilă a economiei rurale 
prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul 
creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor. 
     Obiectivele specifice sunt: crearea şi  menţinerea  
locurilor de muncă în spaţiul  rural;  creşterea  valorii 
adăugate    în     activităţi    non-agricole;     crearea    şi 
diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală prestate de 
către micro-întreprinderi. 
      Obiectivele  operaţionale   sunt:   crearea  de  micro-
intreprinderi   precum  şi   dezvoltarea  celor   existente  în 
sectorul non-agricol în spaţiul rural; încurajarea iniţiativelor 
de   afaceri    promovate;          încurajarea        activităţilor 
meşteşugăreşti şi a altor activităţi  tradiţionale;   reducerea 
gradului de dependenţă faţă de agricultură.  
       Fondurile totale alocate Măsurii 312 prin FEADR 
sunt de 395.147.628 Euro din care:  contribuţia Guvernului 
României – 20% si contributia Uniunii Europene – 80%. 
Sursa: www.finantare.ro 
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Măsura 112 "Instalarea 
tinerilor               fermieri"   
se încadrează în Axa I - 
"Creşterea competitivităţii 
sectoarelor    agricol   şi 
forestier". Prima sesiune 
din acest an se încheie la 

finele  lunii iunie,   urmând   ca,   în  perioada  1-30 
septembrie să se depună proiecte  pentru o a doua 
sesiune.  
       Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar 
nerambursabil acordat prin Măsura 112 sunt fermierii în 
vârstă de până la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii 
Cererii de finanţare), persoane fizice sau juridice care 
practică   în   principal  activităţi  agricole  şi  a  căror 
exploataţie agricolă:  are  o  dimensiune  economică 
cuprinsă între 6 şi 40 UDE1; este situată pe teritoriul 
ţării; este  înregistrată în Registrul fermelor/Registrul 
agricol. Categoriile de beneficiari eligibili care primesc 
sprijin nerambursabil prin Măsura 112 sunt următoarele: 
persoană fizică; persoană fizică înregistrată şi autorizată 
conform OUG nr. 44/2008 - individual şi independent, ca 
persoane fizice autorizate; ca întreprizători titulari ai unei 
întreprinderi individuale; ca membri ai unei întreprinderi 
familiale; societate cu răspundere limitată (SRL). 
       Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 112, 
solicitantul   sprijinului    trebuie   să    îndeplinească 
următoarele condiţii: să se instaleze pentru prima dată 
în exploataţia agricolă ca şi conducător (şef) al acesteia; 
să  deţină  sau  să  se   angajeze   să   dobândească 
competenţe  şi   calificări  profesionale  în  raport  cu 
activitatea pe care urmează să o desfăşoare; prezintă 
un Plan de afaceri;   este membru  al  unei familii de 
fermieri şi a lucrat mai mult de 50% din timpul său de 
lucru în cadrul fermei, minim 12 luni înaintea instalării 
sale pe cont propriu; să urmeze, în primii trei ani de la 
primirea sprijinului, cursuri de formare profesională în 
cel puţin unul din domeniile: managementul exploataţiei 
agricole,   contabilitatea  fermei,  protecţia  mediului, 
agricultură ecologică etc.  
       O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin prin 
Măsura  112  decât o singură dată.  Sprijinul  pentru 
instalarea tinerilor fermieri este de 10.000 Euro pentru o 
exploataţie agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE, 
iar peste această dimensiune, sprijinul pentru instalare 
poate  creşte cu 2.000 Euro/1UDE, dar nu va putea 
depăşi 25.000 Euro/exploataţie.  


