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Centrul de Informare EUROPE DIRECT Vaslui 
continuă activitatea şi în 2009 

  
 Centrul  vasluian  de  informare  EUROPE 

DIRECT, proiect finanŃat de către Comisia Europeană, 

prin  ReprezentanŃa  sa  în  România,  în  cadrul 

programului „SELECTAREA STRUCTURILOR GAZDĂ 

PENTRU  CENTRELE  DE  INFORMARE  DIN 

REłEAUA EUROPE DIRECT”, contiună activitatea şi 

în 2009.  

             ApartenenŃa la 

reŃeaua de informare 

Europe Direct, începând cu 

acest an, a însemnat 

pentru centrul nostru o 

creştere        a         calităŃii  

şi cantităŃii infromaŃiei 

transmise, accesul la surse 

de informare diversificate, 

furnizarea de informaŃii 

putând fi adaptată fiecărui 

grup Ńintă specific. 

 De curând, Consiliul judeŃean Vaslui a aplicat, 

şi a câştigat, un nou apel de propuneri de proiecte în 

vederea  selectării  organizaŃiilor  care  vor  găzdui 

centrele de informare EUROPE DIRECT în perioada 

2009  –  2012,  lansat  de  ReprezentanŃa  Comisiei 

Europene în România.  

Centrul de informare EUROPE DIRECT Vaslui 

pune  la  dispoziŃia  publicului  larg  informaŃii  despre 

Uniunea Europeană, instituŃiile, politicile şi programele 

acesteia, oferind şi informaŃii despre statutul de stat 

membru al României şi implicaŃiile ei pentru cetăŃenii 

săi . 

  De  asemeni,  centrul  vasluian  de  informare 

europeană oferă servicii de informare şi ghidare către 

sursele de informare europeană, atât prin telefon, fax, 

e-mail, cât şi la sediul său, unde publicul are acces 

liber la site-ul Centrului de Contact Europe Direct şi 

serviciile asociate, precum şi la numerele de telefon cu 

apel  gratuit  care  furnizează  informaŃii  pe  teme 

europene. 

 Tot  la  Centrul  EUROPE  DIRECT  sunt  la 

dispoziŃia dumeavoastră, gratuit, în format tipărit şi/sau 

electronic,  publicaŃii  în  limba  româna  şi  în  limbile 

oficiale  ale  Uniunii  Europene.  Centrul  publică  un 

buletin  informativ,  o  dată  la  doua  luni,  pe  care-l 

distribuie  atât  la  sediul  propriu,  cât  şi  către  şcoli, 

biblioteci, primării. 

 SubvenŃia  anuală  pusă  la  dispoziŃie  de 

Comisia Europeană este de 12.000 Euro şi reprezintă 

50%  din  costurile  de  funcŃionare  eligibile  pentru 

funcŃionarea Centrului,  restul de 50% din costuri va fi 

asigurat de structura-gazdă, Consiliul JudeŃean Vaslui. 

(Geta PADURARU)  



2 

„Casa noastră, Europa” a făcut  înconjurul 

judeŃului 

Lunile  noiembrie şi  decembrie au fost pentru 

Centrul de Informare EUROPE DIRECT Vaslui, un prilej 

de bucurie, fiind bogat în evenimente dedicate celor mai 

mici vasluieni.  

Un grup de 40 de elevi de la clasele I-IV ai Şcolii 

Nr. 3 „Costantin Parfene” Vaslui, coordonaŃi de doamnele 

învăŃatoare:  Bărăgan  Cecilia,  Samson  Maria,  Foltache 

Natalia şi Manole Angelica au pregătit un frumos program 

artistic pe teme europene care a făcut înconjurul judeŃului, 

fiind prezentat în 12 locaŃii.   

Activitatea  a  urmărit  diseminarea  informaŃiilor 

privind Uniunea Europeană, într-un mod atractiv, cu ajutorul 

copiilor, în randul elevilor şi al persoanelor de vârsta a III-a 

din judeŃul Vaslui.  

MicuŃii  artişti  au  transmis  mesajul  lor  de 

prietenie colegilor lor din judeŃ 

Lansarea montajului artistic intitulat „Casa noastră, 

Europa” a avut loc la Şcoala Nr.3 „Costantin Parfene” 

Vaslui. În prezenŃa unui public alcătuit din părinŃi, colegi, 

cadre didactice şi a presei vasluiene micuŃii artişti şi-au 

înlăturat emoŃiile, programul lor culegând, la final, multe 

aplauze şi felicitări. 

Au urmat vizite la două şcoli speciale din judeŃ, 

Şcoala Specială „Aurora” Vaslui şi Şcoala Specială 

Negreşti. Peste 200 de copii cu cerinŃe educative speciale 

au fost încântaŃi de prestaŃia micuŃilor artişti şi de surpriza 

dulce oferită la finalul spectacolului. 

DIN ACTIVITĂłILE CENTRULUI DE INFORMARE EUROPE DIRECT VASLUI 

Montajul  a  mai  fost găzduit de  Şcoala cu clasele  

I-VIII „Mihai David” Negreşti şi  alte patru  şcoli cu clasele 

I-IV din mediul rural (Văleni, Soleşti, Ştefan cel Mare şi 

Bălteni). Copiii au schimbat între ei cadouri şi felicitări, au 

închegat relatii de prietenie promiŃându-şi alte vizite, pe viitor. 

Şi persoanele de vârsta a III-a din judeŃ s-au 

bucurat de prezenŃa celor mici 

Poate cele mai fericite gazde s-au dovedit a fi 

persoanele de vârsta a III-a care nu au fost ocolite de copii. 

Aceştia au prezentat programul artistic în patru centre pentru 

persoane  varstnice,  respectiv:  Centrul  de  zi  pentru 

persoane de vârsta a III-a Vaslui, Centrul de AsistenŃă 

Medico  -  Socială  Băceşti,  Centrul  de  îngrijire  şi 

asistenŃă pentru persoane vârstnice Huşi şi Centrul 

de  servicii  pentru  persoanele  vârstnice  „Mâini 

întinse” Huşi.  

În pragul sărbătorilor de iarnă, copiii au reuşit să 

stârnească  zâmbete  şi  lacrimi  de  bucurie,  înlăturând 

pentru  câteva  clipe  amprenta  marginalizării  sociale 

întipărite în sufletele celor vârstnici.  

Cu aceasta ocazie au fost  distribuite material 

promotionale  ale  Centrului  de  Informare  EUROPE 

DIRECT Vaslui. AcŃiunea face parte din suita activităŃilor 

proiectului  „Centrul  de Informare EUROPE DIRECT 

Vaslui”,  finanŃat  de  Comisia  Europeană  prin 

ReprezentanŃa sa din România, în cadrul programului 

„Selectarea  structurilor  gazdă  pentru  centrele  de 

informare din reŃeaua Europe Direct”. (Geta PADURARU) 
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DIN ACTIVITĂłILE CENTRULUI DE INFORMARE EUROPE DIRECT VASLUI 

    Proiecte de comunicare  pe teme europene 

Sâmbătă, 22 noiembrie, pe scena   Casei de 

Cultura „Constantin Tănase” Vaslui a avut loc festivitatea 

de premiere  a  proiectelor  de  comunicare  pe  teme 

europene, în cadrul proiectului „Europa Nostra – pro-

gram pilot de comunicare pe teme europene”. 

Evenimentul a încheiat concursul de proiecte de 

comunicare, desfăşurat prin Programul de Vecinătate 

România – Republica Moldova, proiect în care au fost 

implicate 15 licee din judeŃul Vaslui - România şi 

raioanele Hânceşti, Leova şi Soroca din Republica 

Moldova.  

Unul dintre obiectivele proiectului “Europa 

Nostra” a fost creşterea gradului de conştientizare a 

valorilor europene comune pe care le împărtăşesc tinerii 

romani şi moldoveni. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, 

în cadrul proiectului au avut loc cursuri de perfecŃionare 

a cadrelor didactice, lecŃii deschise cu tematică 

europeană, precum şi un concurs, în cadrul caruia 

echipele de elevi din cele 15 licee au fost invitate să 

întocmească proiecte de comunicare pe o temă legată 

de Uniunea Europeană, la alegere. 

AplicaŃiile au fost evaluate de o comisie de 

evaluare   alcătuită   din  experŃi  şi   reprezentanŃi  ai 

organizaŃiilor partenere, în concordanŃă cu o serie de 

criterii de evaluare. Juriul a deliberat acordarea a câte 

două premii I,II şi III şi a opt menŃiuni. 

 Toate cele 15 echipe participante la concurs au 
susŃinut o scurtă  prezentare a  proiectului şi  au  fost 
premiate.  

 Cu această ocazie, Centrul de Informare 

EUROPE DIRECT Vaslui a oferit celor 45 de premianŃi 

tricouri, şepci, materiale promoŃionale. 

 A doua zi, elevii din Republica Moldova au vizitat 

Centrul de Informare EUROPE DIRECT Vaslui, acesta 

contribuind cu materiale de informare şi sprijin logistic la 

deschiderea a trei puncte de informare europeană în 

raioanele Hânceşti, Leova şi Soroca din Republica 

Moldova.  

Printre   rezultatele  finale  ale proiectului se 

regăseşte şi elaborarea unei broşuri «Europa Nostra» 

care   va  fi  tiparită  în  5000  de  exemplare  ce  vor fi  

distribuite  în  şcolile vasluieni  şi  cele  din  Republica 

Moldova.  (Geta PADURARU) 

 
Centrul EUROPE DIRECT,  

o atracŃie pentru elevi 
  
 Aşa   cum  i-a obişnuit  pe  cei mai  dornici 

consumatori de informaŃie europenă, şi în ultima parte a 

anului, Centrul EUROPE DIRECT Vaslui a găzduit ore 

de dirigenŃie.   

 ÎnsoŃiŃi de învăŃători şi profesori, elevi de la cele 

mai  mici  clase  până   la  clasele a XII-a,   din   şcoli 

vasluiene s-au  arătat interesaŃi să afle informaŃii  noi 

despre  istoria  Uniunii  Europene, simboluri, valori şi 

instituŃii.  Vizitatorii s-au dovedit atraşi de Info Touch, 

minibibliotecă şi au admirat lucrările colegilor lor expuse 

la centru.  

 Pe această cale, dorim să le adresăm elevilor 

vasluieni,  cadrelor   didactice   şi  nu în  ultimul  rând 

părinŃilor, invitaŃia de a ne vizita pentru a-şi îmbogaŃi 

cunoştinŃele despre Uniunea Europeană. 
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A fost lansată forma finală a Strategiei NaŃionale   

pentru   Dezvoltare   Durabilă   a   României  

  

 Strategia NaŃională pentru Dezvoltare Durabilă, 

lansată pe 16 dec 2008, fixează orizonturile dezvoltării 

României, având ca repere anii 2013, 2020 şi 2030. 

Aprobată de Guvernul României în data de 12 noiembrie 

2008,  Strategia NaŃională este un proiect comun  al  

Guvernului   României,   prin  Ministerul  Mediului  şi 

Dezvoltării Durabile, în calitate de coordonator naŃional, 

şi al Programului NaŃiunilor Unite pentru Dezvoltare, prin 

Centrul NaŃional pentru Dezvoltare Durabilă.  

 Strategia   NaŃională   pentru   Dezvoltare  

Durabilă  este   primul  document  programatic  oficial 

elaborat al României,  de  la dobândirea  calităŃii de 

membru al Uniunii Europene.  

 Consemnând decalajele considerabile pe care le 

mai  are  de  recuperat  România   faŃă   de  Uniunea 

Europeană,  strategia fixează atât o nouă filozofie  a 

dezvoltării pentru România,  cât şi  obiective  concrete  şi 

realiste de  dezvoltare  care să permită convergenŃa cu 

Ńările Uniunii Europene. 

 Aplicarea   Strategiei   creează  condiŃiile  ca 

Produsul Intern Brut pe locuitor, exprimat în puterea 

de cumpărare standard, să depăşească, în anul 2013, 

jumătate din media Uniunii Europene din acel moment, 

să se apropie de 80% din media Uniunii Europene în 

anul  2020  şi  să fie uşor  superior  nivelului  mediu  

european în anul 2030. 

 Provocarile speciale cuprinse în document sunt 

schimbările  climatic  şi  energia  curată,  transportul 

durabil, producŃie şi consumul durabile, conservarea şi 

gestionarea  resurselor  naturale,  sănătatea publică, 

incluziunea  socială,  demografia  şi  migraŃia,  sărăcia 

globală şi sfidările dezvoltării durabile.  

 Dezvoltarea    regională    şi    problematica  

comunităŃii  rurale,  amenajarea teritoriului,  capacitatea 

administrativă şi  calitatea  serviciilor publice, dar  şi  

Politica Externă şi de Securitate Comună a Uniunii 

Europene, sunt câteva dintre problemele şi preocuparile 

specifice situaŃiei din România. 

  În toamna anului 2009 este programat primul 

termen   de   raportare   la   Comisia   Europeană  a 

progreselor României în ce priveşte Strategia NaŃională 

pentru Dezvoltare Durabilă, precum şi punctul de vedere 

al României şi contribuŃia  sa  în  cadrul  procesului de 

revizuire a Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a Uniunii 

Europene. 

 Documentul în forma sa finală şi aprobată  de  

guvern  poate fi accesat la adresa: 

http://www.mmediu.ro/dezvoltare_durabila/SNDD.pdf 

 

 „Europeana”, biblioteca digitală a Europei, 

este acum online 

 

 Începând cu 20 noiembrie,  s-a  deschis pentru 

public biblioteca europeană multimedia online 

„Europeana”.  

  La   adresa   www.europeana.eu,   utilizatorii 

internetului din întreaga lume vor găsi de acum peste 

două milioane de cărŃi, hărŃi, înregistrări, fotografii, docu-

mente de arhivă, tablouri  şi filme din bibliotecile naŃionale 

şi instituŃiile culturale ale celor 27 de state membre ale 

UE.   „Europeana”   inaugurează   noi   modalităŃi  de 

explorare a patrimoniului european: printr-un portal web 

disponibil în toate limbile Uniunii Europene, amatorii de 

artă, literatură, ştiinŃă, politică, istorie, arhitectură,  muzică  

sau cinema   vor  putea  accesa   rapid   şi  gratuit  cele  

mai   mari   colecŃii  şi capodopere   din Europa  reunite 

într-o singură bibliotecă virtuală.  

 Din 2010, biblioteca  va   pune  la   dispoziŃie 

milioane de   opera   reprezentând  bogata  diversitate 

culturală a Europei şi va cuprinde zone interactive, cum ar 

fi comunităŃile interesate de anumite teme.  

 Uniunea Europeană va cheltui două milioane de 

euro pe an în  acest  scop  în  perioada 2009–2011.  În 

acelaşi timp, Comisia intenŃionează să atragă participarea 

sectorului    privat  în  vederea  extinderii   ulterioare  a 

bibliotecii digitale europene. ÎnfiinŃarea bibliotecii digitale 

„Europeana” a fost  susŃinută  printr-o  rezoluŃie  adoptată 

cu majoritate covârşitoare de Parlamentul European  în 

septembrie 2007. 
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Summit considerat istoric, cu rezultate bune 

pentru România 
 

 Consiliul European de iarnă a avut câteva 

concluzii clare: Irlanda va organiza un nou referendum 

pentru ratificarea Tratatului Lisabona,  fiecare stat 

membru va avea  în  continuare un comisar, planul  

ambiŃios de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 

sera în Europa va fi pus în aplicare. 

 Preşedintele FranŃei a spus că toŃi cei din 

Consiliu au fost de acord ca este o criză serioasă, care 

necesită măsuri serioase.  S-a  stabilit  ca  1,5% din 

PIB-ul Uniunii  Europene  să  fie  direcŃionat spre 

contracararea crizei. De asemenea, Barroso a cerut 

canalizarea în aceleaşi scopuri a încă 5 miliarde de 

euro nefolosiŃi în alte sectoare, iar FranŃa a cerut ca 

aceşti bani să fie direcŃionaŃi numai spre proiecte 

concrete. 

 Din punctul de  vedere al României este 

foarte important mai ales faptul că ne-a revenit cea 

mai mare cotă redistribuită de emisii. 2% din totalul 

cerificatelor de emisii se redistribuie anumitor state 

care s-au  considerat  nedreptăŃite.  29% dintre 

acestea  revin  României,  27%  Poloniei  şi 15% 

Bulgariei. 

 În ansamblul pachetului legat de energie şi 

climă, Consiliul a hotărât în principal implemenarea pla-

nului de a reduce gazele cu efect de sera cu 20% până 

în 2020 şi, de asemenea, de a creşte cu 20% cota 

energiei regenerabile. Chiar dacă "planul 20-20-20" era 

unul vechi, Barroso şi Sarkozy au apreciat acordul de a 

pune în aplicare acest plan ca fiind istoric.  

 Jose Manuel Barroso a spus că ultimele zile au 

arătat că Europa poate da dovadă de unitate şi că a 

fost cel mai important Consiliu la care a participat în 

calitate de preşedinte al Comisiei. Referindu-se  la 

"istoricul  pachet  legat  de   schimbările  climatice", 

Barroso a avut un mesaj pentru americani: "Europa a 

hotarât să îşi Ńină angajamentele, iar mesajul nostru 

către partenerii globali este 'yes, you can!' " ['da, pute-

Ńi!', aluzie la sloganul de campanie electorala al lui Ba-

rack Obama]. 

 
 Lansarea Anului european al creativităŃii şi 

inovării 2009 
 

 Comisia Europeană a lansat, la începutul acestei 

luni,  campania   de  comunicare  privind  Anul  european  

al creativităŃii şi inovării 2009, sub deviza 

„Imaginează.Creează.Inovează”. Obiectivul Anului  este 

promovarea de demersuri creative şi inovatoare în diferite 

sectoare ale activităŃii umane şi contribuŃia la o mai bună 

pregătire a Uniunii Europene pentru provocările viitoare ale 

unei lumi globalizate. 

 Anul european al creativităŃii şi inovării are drept 

obiectiv sensibilizarea cu privire la importanŃa creativităŃii şi 

a inovării, competenŃe-cheie pentru dezvoltarea personală, 

socială şi economică. Punând în valoare creativitatea şi 

inovarea, Uniunea Europeană doreşte să modeleze viitorul 

Europei  în contextul unei concurenŃe la  nivel mondial, 

promovând potenŃialul de creativitate şi inovare al fiecăruia 

dintre noi. Uniunea Europeană va oferi un cadru pentru 

sensibilizarea cu privire la aspectele în cauză şi pentru 

promovarea unei dezbateri referitoare la modalităŃile prin 

care s-ar  putea  spori  potenŃialul  creativ şi inovator al 

Europei. Ca şi în cazul Anilor europeni precedenŃi, 

măsurile vor include campanii de promovare, manifestări şi 

iniŃiative la nivel european, naŃional, regional şi local. 

Ce a făcut UE pentru dumneavoastră în 2008? 

 Comisia     Europeană    a   lansat    anuarul     său 

multimedia care prezintă unele dintre  cele  mai  importante 

realizări ale Uniunii Europene în 2008. 

Cele zece subiecte alese anul acesta sunt: 

-       Controlul utilizării substanŃelor chimice în Europa; 

-       Un răspuns comun la criza financiară; 

-       Mai multe drepturi pentru lucrătorii temporary; 

-       AcŃiuni pentru siguranŃa copilului; 

-       Drepturi egale pentru pasagerii cu mobilitate redusă; 

-       O mână de ajutor pentru stabilitate şi democraŃie; 

-       Păstrarea luminilor  aprinse  ale  Europei  fără  riscuri 

asupra sănătăŃii planetei; 

-       Facilitarea alimentaŃiei sănătoase; 

-       Ajutor reciproc între Ńările UE în caz de dezastru; 

-       ÎmbunătăŃirea transparenŃei în finanŃările UE. 
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Beneficiarii  eligibili  sunt  grupurile   de  producători 
recunoscute oficial începând cu data de 1 ianuarie 2007 
până  la  31  decembrie  2013,  conform   prevederilor 
legislaŃiei în vigoare. 
Pot primi finanŃare nerambursabilă: 
- SocietăŃi   comerciale,   conform   Legii   nr. 31/1990 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- SocietaŃi  agricole   şi   alte   forme  de   asociere  în 
agricultură, conform Legii nr. 36/1991 cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- AsociaŃii conform O. G. nr. 26/2000 cu privire la asociaŃii 
şi fundaŃii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 246/2005; 
- Cooperative agricole, conform Legii cooperaŃiei agricole 
nr. 566/2004; 
- Orice altă formă juridică de asociere, conform legislaŃiei 
în vigoare. 
ContribuŃia publică este de 138.855.905 Euro (din care: 
20%, contr ibuŃ ia  Guvernulu i României  ş i 
80%, contribuŃia Uniunii Europene). 
Prin Măsura 142 se acordă sprijin public nerambursabil 
de 100%, conform anexei Regulamentului (CE) nr. 
1698/2005. Suma acordată prin  această  măsură  se 
calculează anual în funcŃie de valoarea producŃiei anuale 
comercializate de către grupul de producători recunoscut. 
Proiectele pentru cele 3  măsuri  PNDR  se  depun  în 
perioada 3 decembrie 2008 - 27 februarie 2009. 
 
INTERREG IVC 
Obiectivul     strategic   general   al   programului    este 
creşterea  eficacităŃii politicilor de   dezvoltare regională şi 
contribuŃia    acestora  la   modernizarea    economică    şi 
întărirea   competitivităŃii  în Europa,  în domeniile inovării, 
economiei cunoaşterii, mediului şi  prevenirii  riscului  prin 
mijloace de cooperare interregională. 
Beneficiari    eligibili      sunt    autorităŃile     publice     şi 
organismele de drept public. 
ActivităŃi eligibile Axa prioritară 1: 
- Inovare şi economia cunoaşterii; 
- Inovare, cercetare şi dezvoltare tehnologică; 
- Antreprenoriatul şi IMM-urile; 
- Societatea informaŃională; 
- Ocuparea forŃei de muncă, capitalul uman şi educaŃie. 
ActivităŃi eligibile Axa prioritară 2:  
- Mediu şi prevenirea riscului; 
- Riscuri naturale şi tehnologice; 
- Managementul apei; 
- Managementul deşeurilor; 
- Biodiversitatea şi conservarea patrimoniului natural; 
- Energia şi transportul public durabil; 
- Patrimoniul cultural şi peisajul; 
Programul permite două tipuri de intervenŃii: 
- "IniŃiative regionale" iniŃiate de actorii regionali, ce au ca 
scop    schimbul  de  experienta  într-un  anumit  domeniu 
pentru  a   identifica   bune   practici   şi   a   dezvolta   noi 
instrumente şi abordări în implementarea lor.  
- "Proiectele de capitalizare,  inclusiv  Fast Track" asigură 
transferul  bunelor  practici  identificate  către  programele 
aferente     obiectivelor     ConvergenŃă,    Competitivitate 
Regională   şi    Ocuparea   ForŃei   de   Muncă  precum şi 
Cooperare Teritorială Europeană. 
Termenul de depunere va fi 30 ianuarie 2009. 
Pentru detalii puteŃi accesa www.finantare.ro. 

Măsuri Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală: 

Măsura 112 "Instalarea tinerilor fermieri" 
Obiective generale: 
- ÎmbunătăŃirea şi creşterea competitivităŃii sectorului 
agricol prin promovarea instalării  tinerilor   fermieri şi 
sprijinirea procesului  de   modernizare   şi   conformitate  
cu cerinŃele   pentru  protecŃia  mediului,  igiena  şi 
bunăstarea animalelor, siguranŃa la locul de muncă; 
- ÎmbunătăŃirea managementului exploataŃiilor agricole 
prin reînnoirea generaŃiei şefilor acestora, fără creşterea 
populaŃiei active ocupate în agricultură. 
Beneficiarii eligibili sunt fermierii în vârstă de până la 
40 de ani, persoane fizice sau juridice care practică în 
principal  activităŃi  agricole  şi   a   căror  exploataŃie 
agricolă: are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi   
40 UDE1,    este   situată   pe    teritoriul     arii,   este 
înregistrată în Registrul fermelor/Registrul agricol.  
Categoriile de beneficiari eligibili, sunt: 
- Persoană fizică; 
- Persoană   fizică  înregistrată   şi    autorizată  în 
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 44/2008. 
- Societate cu raspundere limitată - SRL, infiinŃată  în 
baza Legii 31/1990,  republicată,  cu   modificările şi 
completările ulterioare. 
ContribuŃia publică este de 337.221.484 Euro (din care 
20%,  contribuŃia   Guvernului   României şi   80%, 
contribuŃia Uniunii Europene).  
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 
10.000 Euro    pentru    o   exploataŃie    agricolă   cu  
dimensiunea minimă de 6 UDE, iar  peste  dimensiune, 
sprijinul poate creşte cu 2.000 Euro/1UDE, dar nu va 
putea depăşi 25.000 Euro /exploataŃie. 
 
Măsura 141 "Sprijinirea fermelor agricole de semi-
subzistenŃă" 
Obiectivul general al acestei măsuri este creşterea 
competitivităŃii    exploataŃiilor    agricole  în   curs  de 
restructurare pentru facilitarea rezolvării  problemelor 
legate de tranziŃie, având în vedere faptul că sectorul 
agricol şi  economia   rurală  sunt expuse presiunii 
concurenŃiale a pieŃei unice. 
Beneficiarii eligibili sunt persoanele fizice în vârstă de  
până    la    62  de   ani,   care   desfăşoară   activităŃi 
economice, în  principal activităŃi agricole  şi  a  căror 
exploataŃie agricolă: are o dimensiune economică 
cuprinsă între 2 şi 8 UDE1,este situată pe teritoriul arii, 
este înregistrată în Registrul fermelor/Registrul agricol, 
comercializează o parte din producŃia agricolă obŃinută. 
ContribuŃia publică este de 476.077.390 Euro (din 
care: 20%, contribuŃia Guvernului României şi 
80%, contribuŃia Uniunii Europene). 
Prin Măsura 141 se acordă sprijin public nerambursabil 
de 1.500 de Euro/an/ferma de semi-subzistenŃă.  
Sprijinul se acordă pentru o perioadă de cinci ani. 
 
Măsura 142 "ÎnfiinŃarea grupurilor de producători" 
Obiectiv general    este    creşterea   competitivităŃii 
sectoarelor primare agricol şi silvic, prin dezvoltarea 
echilibrată a relaŃiilor dintre producători şi sectoarele de 
procesare   şi  comercializare,  precum  şi  adaptarea 
producŃiei din punct de vedere calitativ şi cantitativ la 
cerinŃele consumatorilor. 


