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„Gândeşte verde! Gândeşte curat!”         

      Combaterea schimbărilor climatice este una 
dintre cele mai mari provocări 
cu care ne confruntăm în 
momentul de faŃă. Dacă nu 
luăm rapid măsuri globale 
pentru a stabiliza creşterea 
temperaturii, riscăm producerea 
unor pagube ireversibile şi 
catastrofice. Temperatura 
medie globală a crescut deja cu 
aproape 0,8°C faŃă de perioada 
preindustrială.      

       Oamenii politici şi de ştiinŃă consideră că putem 
evita atingerea unor niveluri periculoase ale 
schimbărilor climatice doar dacă mărirea temperaturii 
nu depăşeşte 2°C. 
      Uniunea Europeană s-a angajat necondiŃionat să-şi 
reducă emisiile cu cel puŃin 20% până în 2020 (faŃă de 
nivelurile din 1990). În prezent, acest angajament se 
concretizează prin norme a căror aplicare este 
obligatorie.  
      Pentru a veni în sprijinul combaterii schimbărilor 
climatice,  Consiliul judeŃean Vaslui, prin 
intermediul Centrului de Informare EUROPE 
DIRECT,  lansează  cea de-a doua ediŃie a 
concursului  de  fotografie „Mediul şi schimbările 
climatice - Salvează Europa!”, care face parte din 
suita activităŃilor proiectului “Centrul de Informare 
EUROPE DIRECT Vaslui”, proiect cofinanŃat de 
Comisia Europeană. 

       !Tema concursului: „Gândeşte verde! 
Gândeşte curat!” se va concentra pe: 

   ● surprinderea ignoranŃei ce distruge mediul; 
   ● conştientizarea efectelor schimbărilorclimatice; 
   ● protejarea mediului şi a biodiversităŃii. 

      !Cui se adresează?  

      Concursul    se   adresează  elevilor    din   clasele 
V-XII  din judeŃul Vaslui, având două secŃiuni: 
secŃiunea dedicată elevilor de gimnaziu şi secŃiunea 
dedicată elevilor de liceu; 

      !Ce trebuie să urmărească fotografia? 

      ParticipanŃii trebuie să abordeze diverse aspecte 
ale problemelor legate de conservarea mediului, 
protecŃia biodiversităŃii şi schimbările climatice: 
cauzele, consecinŃele asupra planetei şi soluŃiile pe 
care trebuie să le găsim. Fotografiile vor constitui un 
semnal de alarmă asupra consecinŃelor schimbărilor 
climatice şi pot sublinia că acŃiunile de combatere se 
află la un nivel personal.  

      !Standarde tehnice obligatorii: 

      ParticipanŃii trebuie să trimită fotografiile pe suport 
CD + 1 exemplar pe hârtie fotografică din fiecare 
fotografie. Sunt acceptate maxim 3 fotografii de 
persoană.  Fiecare fotografie trebuie să aibă un titlu şi 
să specifice locul unde a fost făcută. Acestea pot fi alb-
negru, sepia sau color, în format digital (.jpg cu 
dimensiunea de minimum 1600 x 1200 de pixeli latura 
mare) şi pe hârtie fotografica (min. 240 x 180 mm). 
AtenŃie! Fotografiile vor fi obligatoriu originale, nu 
se vor accepta copii descărcate de pe internet sau 
din alte surse! 

      !Cum se pot trimite fotografiile? 

      Lucrările vor fi predate personal la sediul Centrului 
de Informare Europe Direct Vaslui, str. Mihail 
Kogalniceanu, nr.25, Vaslui sau trimise prin poştă la 
adresa menŃionată. 

      !Termen limită: 

      Data limită pentru primirea fotografiilor este 4 mai 
2011.  
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      !Criteriile de evaluare ale fotografiilor vor fi: 
  • încadrarea în tema concursului (cele mai expresive 
imagini vor fi premiate)- maxim 4 puncte; 
  • claritatea transpunerii mesajului, atât vizual, cât şi în 
titlul fotografiilor trimise- maxim 3 puncte; 
  • creativitatea şi originalitatea- maxim 3 puncte; 
  • calitatea tehnică de fotografiere- maxim 2 puncte. 
   -------------------------------------------------------------- 
      !Punctaj maxim total - 12. 

      Juriul va fi format din specialişti desemnaŃi de 
Consiliul judeŃean Vaslui. 

      !Premierea: 

      Câştigătorii fiecărei secŃiuni vor fi premiaŃi în  cadrul 
unei festivităŃi  desfăşurate cu  ocazia  Aniversării Zilei 
Europei care va avea loc pe 9 mai 2011, la sediul 
Centrului de Informare Europe Direct Vaslui. 
ParticipanŃii la concurs vor fi răsplătiŃi cu diplome, 
premii surpriză şi materiale promoŃionale EUROPE 
DIRECT.  

      Vă aşteptăm cu drag! 

      Detalii găsiŃi la tel/fax: 0235/361652,  e-mail: 
centrueuropa@consiliu.vaslui.ro. 

                (Geta Păduraru) 
 

„Voluntar în Europa!” 

      Anul 2011 a fost desemnat anul European al 
Voluntariatului şi 
în toată Uniunea 
Europeană vor 
avea loc multe 
evenimente, 
expoziŃii, activităŃi 
de voluntariat. 

Săptămâna NaŃională a Voluntariatului reuneşte sute 
de activităŃi de voluntariat ce au loc în toată Ńara şi se va 
desfăşura  în perioada 9-15 mai 2011.  

      Consiliul judeŃean Vaslui, prin intermediul 
Centrului de Informare EUROPE DIRECT,  vă invită 
să-i fiŃi alături la concursului  de  desene pe asfalt 
„Voluntar în Europa!”, care se va defsăşura pe 9 
mai. Concursul dedicat aniversării Zilei Europei are 
ca principală temă conştientizarea ideii de 
voluntariat şi face parte din suita activităŃilor 
proiectului “Centrul de Informare EUROPE DIRECT 
Vaslui”, proiect cofinanŃat de Comisia Europeană. 

      Fii voluntar şi contribuie cât de puŃin la 
schimbarea în bine a tot ce ne înconjoară! 
Important este doar să iŃi doresti acest lucru!  

EVENIMENTE & STIRI 

       !Cui se adresează?  

      Concursul se  adresează categoriei de vârstă 4/10 ani 
(preşcolari şi şcolari) din judeŃul Vaslui. Fiecare unitate 
şcolară se poate înscrie cu maxim două grupe. 

       !Ce trebuie să urmărească desenul? 

       ConcurenŃii, organizaŃi în echipe de câte maxim patru 
copii trebuie să realizeze un desen cu creta pe asfalt pe 
tema „Voluntar în Europa!” 

      !Sugestii de teme: 

      ● Să facem o faptă bună! 
      ● Să- i ajutăm pe cei de lângă noi! 
      ● Să avem grijă de animale! 
      ● Dăruieşte o carte sau o jucărie! 
      ● Să avem grijă de mediul înconjurător! 

      !Termen limită: 

      Data limită pentru înscrierea la concurs este 5 mai 
2011.  

      !Criteriile de evaluare ale desenelor vor fi: 

    •  încadrarea în tema concursului; 
    • claritatea transpunerii mesajului (cele mai expresive 
desene vor fi premiate); 
    •  creativitatea şi originalitatea; 

      Juriul va fi format din specialişti desemnaŃi de 
Consiliul judeŃean Vaslui. 

      ! Premierea: 

      Câştigătorii vor fi premiaŃi în  cadrul unei 
festivităŃi  desfăşurate cu  ocazia  Aniversării Zilei 
Europei, care va avea loc pe 9 mai 2011, la sediul 
Centrului de Informare Europe Direct Vaslui. ParticipanŃii 
la concurs vor fi răsplătiŃi cu diplome, premii surpriză 
şi materiale promoŃionale EUROPE DIRECT.  

       Sperăm că vremea va Ńine cu noi şi vă aşteptăm cu 
drag!                                                      (Geta PADURARU) 
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EVENIMENTE & STIRI 

 Voluntariatul, nevoia de comunicare  

cu semenii! 
 
      Sub egida „Anului European al Voluntariatului”, 
în perioada octombrie 2010 - iunie 2011, elevi de la 
clasele  a  VIII  ai Şcolii nr. 3 “Constantin Parfene” 
Vaslui  vor  încerca  să   conştientizeze importanŃa 
activităŃilor   de   voluntariat.  
       Joi,   17  martie,   elevii  clasei  a  VIII-a C  au  
participat  la  o dezbatere intitulată: “Voluntariatul, 
nevoia de comunicare cu semenii!”. AdolescenŃii au 

format echipe,   au  
cules informaŃii despre 
ceea ce  presupune 
voluntariatul în statele 
Uniunii      Europene. 
S-a discutat despre 
satisfacŃia pe care o 
poŃi avea atunci când 

îŃi oferi timpul şi resursele  tale fară a aştepta în 
schimb o  recompensă   materială.   
       Au   fost  împărtăşite  şi   experienŃe  concrete   
de voluntariat, printre participanŃi regăsindu-se şi elevi 
implicaŃi în astfel de activităŃi.  

       La final, elevii au întocmit un ghid al voluntarului, 
iar pentru perioada următoare îşi doresc să participe 
la activităŃi practice de voluntariat în şcolile speciale 
din oraşul Vaslui. 
                                                             (Geta Păduraru) 

 

Să descoperim Uniunea Europeană! 
 
      Un alt protocol de colaborare, încheiat cu Şcoala 
cu clasele I-VIII Văleni, judeŃul Vaslui se va derula în 
perioada martie-iunie 2011 şi va urmări îmbogăŃirea 
cunoştinŃelelor europene ale elevilor claselor V-VIII.  
      Pe perioada derulării proiectului copiii vor 
descoperi  Uniunea   Europeană   prin   intermediul 
activităŃilor  care  se  vor  desfăşura  atât  la  sediul 
centrului  cât  şi  la  Şcoala  din  Văleni.  

      Pe perioada 
derulării proiectului 
copiii vor descoperi  
Uniunea Europeană   
prin   intermediul 
activităŃilor  care  se  
vor  desfăşura  atât  

la  sediul centrului  
cât  şi  la  Şcoala  
din  Văleni.  
      Într-o  primă 
etapă, prin inter-
mediul profesorilor 
coordonatori am 
furnizat materiale 
informative despre Uniunea Europeană, elevii urmând 
să viziteze Centrul şi   să   participle   la   concursurile   
ocazionate  de aniversarea  Zilei  Europei. 

                                                             (Geta Păduraru) 

Ora de dirigenŃie la Centrul EUROPE DIRECT 

     
      Fără îndoială, publicul cel mai fidel al Centrului 
EUROPE  DIRET  Vaslui  îl constituie şcolarii şi 
preşcolarii vasluieni. Pe toată perioada anului şcolar, 
elevi de la clasele I-XII, însoŃiŃi de învăŃători, profesori 
şi părinŃi obişnuiesc să participe la orele de dirigenŃie 
organizate la sediul nostru.   
      Urmare a unei frumoase colaborări, pe care o 
avem cu Şcolile cu clasele I-VIII Brodoc şi Bălteni,  în  
luna  aprile  ne-au  vizitat  elevii de la clasele VI-VIII. 

     CunoştinŃele despre Uniunea Europeană şi modul 
în  care  aceasta  le  influenŃează viaŃa de zi cu zi, 
întâlnirile sunt un bun prilej pentru a face cunoştinŃă cu 
ideile colegilor.  Aici  pot găsi  o  bogată colecŃie cu 
materiale scrise şi audio video dar şi fotografii, desene, 
picturi, lucrări literare realizate de colegi de-a lungul 
timpului.                                                                                                    
              (Geta Păduraru) 
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     Cum vă puteŃi implica în "Europa, casa noastră" 

 
     Campania “Europa, casa noastră” încurajează toŃi 
profesorii şi elevii din Ńară să se implice în acŃiuni pe 
teme europene şi să le încarce pe portalul 
www.europacasanoastra.ro.  Din păcate echipa de 
comunicatori a campaniei nu va putea vizita toate şcolile 
şi liceele din Ńară, însă acestea pot organiza activităŃi 
similare celor realizate de echipa de comunicatori. 
     Primul   pas  pentru împlicarea  în  campanie  este 
înregistrarea  pe portalul www.europacasanoastra.ro.  
     Pasul al doilea presupune implicarea dumneavoastră 
efectivă   în  campanie.  Astfel,   vă  recomandăm  să 
organizati diferite acŃiuni pe subiecte europene în şcoli şi 
licee (întâlniri cu personalităŃi locale din diferite domenii 
de activitate care să le vorbească elevilor despre UE din 
diferite  perspective,  concursuri pe teme europene, 
evenimente de Ziua Europei, acŃiuni de voluntariat dat 
fiind faptul că 2011 este Anul European al Voluntariatului 
sau orice altă acŃiune cu condiŃia ca tematica ei să fie 
europeană). Pentru a putea primi diploma de participare 
în campanie trebuie să organizaŃi minim 2 acŃiuni pe 
teme europene până la sfârşitul anului 2011. 
     Pasul al treilea este încărcarea raportului acŃiunii pe 
portal. După  ce  organizaŃi acŃiuni pe teme europene 
trebuie  să faceŃi  un raport  în care să povestiŃi exact ce 
s-a întâmplat la acele acŃiuni şi să-l încărcaŃi pe portal 
împreună  cu   fotografii  la  secŃiunea   Rapoarte. Un 
utilizator poate încărca un singur raport motiv pentru care 
vă recomandăm să organizaŃi mai multe acŃiuni şi să le 
menŃionaŃi pe toate într-un singur raport, întrucât ulterior 
nu veŃi mai putea încărca un altul. 
     Vă   dorim  mult succes! 
     (articol preluat de siteul  www.europacasanoastra.ro) 

 

Comisia va recupera de la 

statele membre 530 de milioane 

de euro reprezentând cheltuieli 

în cadrul PAC 

 
     În cadrul aşa-numitei proceduri 
de  verificare  şi  închidere   a 

conturilor, Comisia Europeană reclamă astăzi o sumă 
totală de 530 de milioane de euro, reprezentând fonduri 
din  cadrul  politicii agricole a Uniunii Europene (UE) 
cheltuite în mod incorect de statele membre. Banii revin 
la   bugetul   UE, deoarece  nu   au   fost   respectate 
reglementările UE sau pentru că procedurile de  control 
al cheltuielilor agricole au fost necorespunzătoare. 
Statele membre sunt responsabile cu  efectuarea plăŃilor,  
precum  şi  cu  controlarea  cheltuielilor  efectuate  în 
cadrul politicii agricole comune (PAC), iar Comisia are 
obligaŃia de a se asigura că statele membre au utilizat 
fondurile în mod corect. 

      Conform acestei decizii, se vor recupera fonduri de la 
Bulgaria, Danemarca, Grecia, Spania, FranŃa, Italia, 
Olanda,  Portugalia,  România  şi  Marea  Britanie, iar 
Germaniei i se va rambursa o mică sumă.  
     Primtre cele mai semnificative corecŃii individuale se 
regăseşte şi România, cu suma de  74,9 milioane de 
euro imputate pentru punctele slabe din sistemul LPIS-
GIS  în  ceea  ce  priveşte  controalele   administrative 
încrucişate, furnizarea de informaŃii inexacte fermierilor şi 
controalele ineficiente la faŃa locului în privinŃa ajutoarelor 
pe  suprafaŃă.                                                      Sursa: CE 
 

 

Olanda intenŃionează să restricŃioneze accesul 

românilor şi bulgarilor pe piaŃa muncii 

 
      CetăŃenii din afara Uniunii Europene şi din România şi 
Bulgaria vor primi de la 1 iulie permise de muncă în 
Olanda doar în cazuri excepŃionale, potrivit unei propuneri 
înaintate de ministrul Afacerilor Sociale Henk Kamp şi 
susŃinute  de   guvernul   olandez.  Kamp  propune  ca 
angajatorii din sectorul agricol să recurgă într-o mai mare 
masură la şomerii olandezi, potrivit politicii guvernului de a 
pune  presiune  asupra şomerilor pentru ca aceştia să 
accepte să muncească.  
      În ceea ce priveşte cetăŃenii din afara UE, Kamp 
susŃine  ca  "ei  nu  ar  trebui  primiŃi". " În primul rând, 
contribuie la creşterea şomajului în Olanda şi apoi, Olanda 
ar  trebui  să caute în interiorul UE şi nu în afara sa", a 
declarat  Kamp,  ciatat  de  cotidianul olandez NIS News 
Bulletin.  
      Prin "în afara UE" Kamp înŃelege, de asemenea, 
România şi Bulgaria. Ambele Ńări s-au alăturat UE în 
2007, însă Olanda preferă să-şi menŃină piaŃa muncii 
închisă, pentru moment, pentru cetăŃenii din aceste două 
Ńări, notează cotidianul olandez. 
      Angajatorii care pretind să aiba nevoie de bulgari şi 
români trebuie să depună toate documentele pentru un 
permis de muncă. Astfel, Kamp vrea ca "sistemul să 
devină mult mai restrictiv".  
      Pentru  cetăŃenii  din alte state membre ale UE (în 
special Polonia), nimic nu se va schimba. "Ei beneficiază 
de dreptul fundamental" de a munci în Olanda, recunoaşte 
ministrul. 
      OrganizaŃia fermierilor LTO se declară neumulŃumită 
de afirmaŃiile facute de Kamp. "Haga aruncă incapacitatea 
sa de a recruta olandezi şomeri pe angajatori", susŃine 
preşedintele   Albert  Jan  Maat.  Cultivatorii  de  pomi 
fructiferi,   capsune   şi   legume   din    Noord-Brabant 
angajează, în special, români sau bulgari. 
      De la extinderea UE din 2004, în medie, aproximativ 
165.000 de  cetăŃeni  din Europa Centrală şi de Est au 
lucrat în agricultură şi horticultură, construcŃii, industrie şi 
sectorul transporturilor în Olanda. "      Sursa: EURACTIV 
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FinanŃare pentru dezvoltarea infrastructurii legate de 

dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii 

 
      Măsura   125  "ÎmbunătăŃirea   şi   dezvoltarea 
infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea 
agriculturii şi silviculturii" 
      Măsura 125  are ca  obiectiv general adaptarea 
infrastructurii agricole şi forestiere la noile structuri de 
proprietate apărute ca urmare a procesului de restituire 
a  proprietatilor  în  vederea  creşterii   competitivităŃii 
sectorului agricol şi forestier.  
      Submăsura  125 a1   "IrigaŃii   şi   alte  lucrări  de 
îmbunătăŃiri funciare"  
      Obiective specifice:  
      ● Creşterea   eficienŃei   activităŃii   agricole   prin 
îmbunătăŃirea aprovizionării cu input-uri şi o mai bună 
valorificare a produselor rezultate;  
      ● Diminuarea riscului şi incertitudinii în agricultură 
prin reducerea incidenŃei fenomenelor naturale;  
      ● Ameliorarea calităŃii   mediului   şi  diminuarea 
surselor de poluare.  
      Obiective operaŃionale: 
      ● Modernizarea şi/ sau retehnologizarea sistemelor 
de irigaŃii şi a altor lucrări de îmbunătăŃiri funciare. 
      Submăsura  125 a2   "Infrastructura  agricolă   de 
acces"  
      Obiective specifice:  
     ● Creşterea   eficienŃei   activităŃii   agricole    prin 
îmbunătăŃirea aprovizionării cu input-uri şi o mai bună 
valorificare a produselor rezultate;  
      ● Ameliorarea calităŃii mediului şi diminuarea 
surselor de poluare.  
      Obiective operaŃionale:  
      ● Construirea şi/ sau modernizarea infrastructurii 
agricole:  drumurile de acces şi drumurile agricole de 
exploataŃie situate în fondul funciar agricol.  
      Submăsura 125b "ÎmbunătăŃirea  şi dezvoltarea 
infrastructurii  legate   de  dezvoltarea  şi   adaptarea 
silviculturii"  
      Obiective specifice:  
      ● Dezvoltarea  infrastructurii pădurii în vederea 
asigurării competitivităŃii sectorului forestier. 
      Obiective operaŃionale:  
      ● Construirea   sau  modernizarea   infrastructurii 
forestiere.  
      SolicitanŃi eligibili 
      Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin 
Măsura 125 sunt:  
      Submăsura 125 a1:  
      ● OrganizaŃii / federaŃii    de  utilitate  publică  ale 
proprietarilor/ deŃinătorilor de terenuri agricole constituite 
în conformitate cu legislaŃia în vigoare.  
      Submăsura 125 a2:  
      ● unităŃile administrativ-teritoriale  deŃinătoare de 
terenuri  agricole  sau  de  infrastructura  de acces la 
exploataŃiile agricole, prin reprezentanŃii lor legali;  

       ● AsociaŃii de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) ale 
unităŃilor administrativ teritoriale deŃinătoare de terenuri 
agricole sau de infrastructura de acces la exploataŃiile 
agricole.  
      Submăsura 125 b:  
      ● proprietari/ deŃinători (cu drept de administrare) 
privaŃi de pădure, persoane fizice şi juridice; 
      ● asociaŃii de proprietari/ deŃinători privaŃi de pădure;  
      ● unităŃi  administrative-teritoriale  deŃinătoare  de 
pădure;  
      ● AsociaŃii de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) ale 
unităŃilor administrativ teritoriale deŃinătoare de pădure;  
      ● Administratorul fondului forestier de stat - Regia 
NaŃională a  Pădurilor - ROMSILVA,  prin  unităŃile  şi 
filialele din structura sa.  
      ActivităŃi eligibile 

      Submăsura 125 a1:  
      A. Sisteme  de irigaŃii - modernizare şi/ sau 
retehnologizare,  inclusive  lucrări  pentru  staŃiile de 
pompare, de contorizare; 
      B. Alte  lucrări de îmbunătăŃiri  funciare  care  să 
asigure funcŃionarea optimă a sistemelor de irigaŃii - 
modernizare şi /sau retehnologizare. 
      Submăsura 125 a2:  
      ● Infrastructura rutieră agricolă - construirea şi/ sau 
modernizarea  drumurilor de acces, poduri şi podeŃe, 
drumurilor agricole de exploataŃie. 
      Submăsura 125 b:  
      A. Infrastructura rutieră forestieră - construirea sau 
modernizarea  drumurilor forestiere, inclusiv poduri şi 
podeŃe,  lucrări  de  aparare - consolidare, lucrări de 
siguranŃa circulaŃiei (parapeŃi), semnalizare şi avertizare. 
      B. Infrastructura feroviară forestieră - construirea sau 
modernizarea terasamentelor şi calea de rulare, inclusiv 
poduri şi podeŃe, lucrări de apărare - consolidare, tunele, 
lucrări de semnalizare şi avertizare. 
      C. InstalaŃii de transport pe cablu (funiculare). 
      CondiŃii de finanŃare 

      Sprijinul public acordat în cadrul Măsurii 125 va fi:          
●   100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiŃiile 
de utilitate publică care deservesc întreaga comunitate. 
      Ajutorul public acordat pentru un proiect de investiŃie 
nu va putea depăşi 1.000.000 euro/ proiect, pentru sub-
măsura 125 a şi 1.500.000 euro/proiect pentru sub-
măsura 125 b. 
●    75% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiŃiile 
de  utilitate  publică,  care  deservesc  o  parte  din 
comunitate. În acest caz, ajutorul public acordat nu va 
putea depaşi 750.000 euro/proiect.  
      Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanŃat 
prin Măsura 125 este de 5.000 de Euro - această sumă 
reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.  
      Proiectele se depun în perioada 2 - 31 mai 2011. 
      FinanŃator: Uniunea Europeană 

      Sursa: AgenŃia de PlăŃi pentru Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit 
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     ● Industria uşoară (articole de pielarie, încălŃăminte, 
lână,  blană,  tricotaje,  produse   de  uz  gospodaresc, 
produse odorizante etc.);  
     ● În activităŃi de procesare industrială a produselor 
lemnoase - începând de la stadiul de cherestea;  
     ● Mecanică fină, asamblare maşini, unelte şi obiecte 
casnice, producerea de ambalaje etc. 
      ii.    InvestiŃii    pentru     dezvoltarea    activităŃilor 
meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităŃi tradiŃionale 
non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, 
olăritul, brodatul,  confecŃionare  instrumente muzicale 
tradiŃionale etc.), precum şi marketingul acestora (mici 
magazine de desfacere a propriilor produse obŃinute din 
aceste activităŃi). 
      iii. Servicii pentru populaŃia rurală cum ar fi:  
      a. Servicii de croitorie, frizerie, cizmarie;  
      b. Servicii de conectare şi difuzare internet;  
      c. Servicii  de    mecanizare,   transport,   protecŃie 
fitosanitară, însămânŃare artificială a animalelor, servicii 
sanitar-veterinare;  
      d. Servicii reparaŃii maşini, unelte şi obiecte casnice.  
      iv. InvestiŃii în producerea de energie regenerabilă: 
      ● AchiziŃionarea  de  echipamente  de producere a 
energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii. 
      CondiŃii de finanŃare 
      Ajutorul  public nerambursabil va fi de până la 70% din 
totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi:  
      • 50.000 Euro/ proiect dacă beneficiarii sunt persoane 
fizice autorizate;  
      • 100.000 Euro/ proiect pentru micro-întreprinderile 
care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului 
rutier;  
      • 200.000 Euro proiect pentru alte micro-întreprinderi. 
      Valoarea maximă a sprijinului va fi de:  
      • 50.000 Euro/   proiect   pentru   cabinet   medical 
individual, cabinet medical veterinar individual, persoană 
fizică    autorizată,  întreprindere  familială  precum   şi 
persoanele  fizice  care  declară  ca se vor autoriza ca 
persoană fizică autorizată, întreprindere familială;  
      • 100.000 Euro/ proiect pentru micro-întreprinderile 
care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului 
rutier;  
      • 200.000 Euro/     proiect    pentru     întreprindere 
individuală, societăŃi cooperative meşteşugăreşti de gradul 
I, societăŃi cooperative de consum de gradul I, societăŃi 
comerciale cu capital privat care pot fi beneficiari ai 
măsurii, precum şi pentru persoanele fizice care declară 
că se vor autoriza ca întreprindere individuală.  
      Valoarea minimă eligibilă al unui proiect este de 5.000 
Euro.  
      Proiectele se depun în perioada 2 - 31 mai 2011. 
      FinanŃator: Uniunea Europeană 

Sprijin pentru crearea şi menŃinerea locurilor de    

muncă în spaŃiul rural 

 
      Măsura   312    "Sprijin    pentru    crearea     şi 
dezvoltarea  de  micro-întreprinderi" 
      PNDR: AP 3 "Îmbunătirea calităŃii vieŃii în zonele 
rurale şi diversificarea economiei rurale" 
      Măsura 312 are ca obiectiv general dezvoltarea 
durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităŃilor 
non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de 
muncă şi a veniturilor adiŃionale. 
      Obiectivele specifice se referă la:  
      1. Crearea şi menŃinerea locurilor de muncă în 
spaŃiul rural;  
      2. Creşterea valorii adăugate în activităŃi non-
agricole; 
      3. Crearea  şi  diversificarea  serviciilor  pentru 
populaŃia rurală prestate de către micro-întreprinderi.  
      Obiectivele operaŃionale se referă la: 
      1. Crearea   de  micro-întreprinderi    precum   şi 
dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol în 
spaŃiul rural;  
      2. Încurajarea iniŃiativelor de afaceri promovate, în 
special de către tineri şi femei;  
      3. Încurajarea activităŃilor meşteşugăreşti şi a altor 
activităŃi tradiŃionale;  
      4. Reducerea  gradului  de  dependenŃă  faŃă  de 
agricultură.  
      SolicitanŃi eligibili:  
      ● Micro-întreprinderile  aşa  cum  sunt definite în 
Recomandarea Comisiei nr. 361/ 2003 şi în legislaŃia 
naŃionala în vigoare; 
      ● Persoane fizice (neînregistrate ca agenŃi 
economici) - care  se  vor  angaja  ca  până  la data 
semnării contractului de finanŃare să se autorizeze cu un 
statut minim de persoană fizică autorizată (având mai 
puŃin de 10 angajaŃi şi care realizează o cifră de afaceri 
anuală netă sau deŃin active totale în valoare de până la 
2,0 milioane Euro echivalent în lei). 
      ActivităŃi eligibile 
      Fondurile    nerambursabile   vor   fi    acordate 
beneficiarilor pentru investiŃii în active corporale şi/ sau 
necorporale din domeniul non-agricol, astfel:  
      a) InvestiŃii corporale (construcŃia, modernizarea, 
extinderea clădirilor în scop productiv 
precum şi  construcŃia  de  clădiri pentru marketingul 
produselor proprii; dotarea aferentă cu echipamente, 
utilaje etc., inclusiv achiziŃionarea în leasing a acestora);  
      b) InvestiŃii necorporale (software, patenŃe, licenŃe 
etc.), inclusiv achiziŃionarea în leasing a acestora.  
      Se pot realiza următoarele tipuri de investiŃii:  
      i. InvestiŃii în activităŃi non-agricole productive:  


