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Fii voluntar! Schimbă în bine mediul în care 

trăieşti! 

Declararea anului 2011 drept “Anul European 

al Voluntariatului” a reprezentant pentru copiii din 

localitatea Bălteni o ocazie de a le demonstra fraŃilor 

mai mari, parinŃilor şi bunicilor, că pot înfrumuseŃa 

imaginea satului în care trăiesc.  

Vineri, 18 noiembrie, după ora prânzului, o 

echipa de 50 de elevi, cărora li s-au alăturat cadre 

didactice de la Şcoala cu clasele I-VIII Bălteni au 

participat la o activitate de colectare a deşeurilor în 

localitatea Bălteni.  MicuŃii voluntari s-au dovedit a fi 

extrem de harnici şi conştiincioşi astfel încât după câteva 

ore de muncă, toate deşeurile din plastic, hârtie sau sticlă 

erau adunate în saci menajeri. Activitatea lor nu a fost 

trecută cu vederea de reprezentanŃii autorităŃilor locale, 

care i-au apreciat, la final, pe harnicii voluntari, luându-şi 

angajamentul de a ridica deşeurile rezultate.  

 De menŃionat este faptul că, aceşti copii sunt 

familiarizaŃi cu activităŃile   de   ecologizare şi  reciclare  

selectivă a deşeurilor, ei nefiind la prima activitate de 

acest tip. 

AcŃiunea a facut parte din suita activităŃilor 

proiectului ”Centrul de Informare Europe Direct 

Vaslui”, proiect finanŃat de către Comisia Europeană 

prin ReprezentanŃa sa din România, în cadrul programului 

“Selectarea structurilor gazdă pentru centrele de informare 

din reŃeaua Europe Direct”. 

                                                    (Geta PADURARU) 

 

Voluntar de Crăciun! 

   Pentru cei mai mulŃi dintre noi, sărbătorile de 

iarnă reprezintă o perioada frumoasă a anului, o 

perioadă pe care o petrecem alături de prieteni şi de 

familie. Însă, pentru cei mai puŃin norocoşi, care se luptă 

cu boli, lipsuri materiale sau care nu au pe nimeni 

aproape, perioada sărbătorilor de Crăciun poate fi un 

moment de sfârşit de an aspru şi singuratic. 

 Echipe de voluntari ai Centrului Europe Direct 

Vaslui au ales să ofere o parte din timpul lor, copiilor şi 

vârstnicilor aflaŃi în centre speciale la Huşi şi Bârlad. 
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 Joi, 15 decembrie 2011 echipa de voluntari de la 

Centrul “AsociaŃia CongregaŃia Surorilor Săracilor Vincenzo 

Morinello” Huşi, alcătuită din elevi, studenŃi, asistenŃi sociali 

şi alŃi oameni de bine a poposit la Centrul de Îngrijire şi 

AsistenŃă pentru Persoane Vârstnice Huşi.  

      Pentru câteva 

ore, voluntarii noştri 

au încercat să-i 

înveselească pe 

bătrâni şi sa le 

înlăture sentimentul 

de izolare şi 

singurătate prin 

muzică, voie bună, şi oferirea unor daruri dulci. 

 Voluntarii bârlădeni au ales să fie alături de 

copiii din Complexul de Servicii Comunitare Nr.1 

Bârlad, în ziua de vineri, 16 decembrie. A fost o activitate 

de suflet, în care i-am cunoscut îndeaproape pe copiii cu 

sindrom Down, copii cu grave dizabilităŃi şi copii care din 

motive nefericite îşi duc existenŃa în case de tip familial. 

 Majoritatea voluntarilor prezenŃi, în special cei mai 

tineri s-au arătat interesaŃi să revină, într-un viitor apropiat, 

în viaŃa acestor copii care au o mare nevoie de afecŃiune, 

căldură sufletească şi mângăiere. 

 AcŃiunile de voluntariat au facut parte din suita 

activităŃilor proiectului ”Centrul de Informare Europe 

Direct 

Vaslui”, 

proiect 

finanŃat de 

către 

Comisia 

Europeană . 

DIN ACTIVITATILE CENTRULUI EUROPE DIRECT VASLUI 

EUROPE  DIRECT  Vaslui, în prag de An Nou 

  Ajuns la final de an,  Centrul vasluian de informare 

europeană, finanŃat de către Comisia Europeană, prin 

ReprezentanŃa sa în România, îşi face bilanŃul şi plănuieşte 

activităŃile pentru anul calendaristic următor.  

 Pentru  2012,  ne-am propus să schimbăm faŃa 

Site-ului Europe Direct Vaslui, pe care vom continua să-l 

actualizăm cu informaŃii de interes general, oportunităŃi de 

finanŃare, noutăŃi, priorităŃi ale Comisiei Europene, activităŃi 

ale Centrului, publicaŃii proprii şi alte informaŃii de interes 

pentru public. 

 De asemeni, vom continua să edităm, o dată  la  

două luni, Buletinul “Europa în direct” unde puteŃi găsi 

informaŃii despre evenimentele  organizate  de  Centru  sau  

alte  instituŃii  din  judeŃ, informaŃii de interes general pe 

teme europene, oportunităŃi de finanŃare.  Pentru buletinul 

informativ şi alte publicaŃii gratuite despre Uniunea 

Europeană vă invităm la sediul nostru. 

  În preajma Sărbătorilor Pascale, într-un an 

european dedicat ”îmbătrânirii active şi solidarităŃii între 

generaŃii”, vom încerca să implicăm activ persoanele din 

“Centrul de zi pentru persoane vârstnice” Vaslui ca 

voluntari, în activităŃi de socializare în rândul persoanelor 

instituŃionalizate din “Centrul de asistenŃă medico-socială” 

Băceşti. 

Tot în spiritul solidarităŃii între generaŃii, sub 

genericul “Bucătăria bunicii”, în perioada august – 

septembrie vom organiza o expoziŃie concurs cu produse 

gastronomice tradiŃionale româneşti, dedicat bunicilor şi 

nepoŃilor din mediul rural vasluian. 

Elevilor şi profesorilor le propunem să fie alături de 

noi, în perioada 1-9 mai 2012, când Centrul vasluian va 

organiza un concurs de fotografie şi un concurs de 

desene pe asfalt. 

Pentru liceenii pasionaŃi de regie şi film vom lansa, 

în partea a doua a anului, un apel la montarea unui 

material filmat cu un conŃinut centrat pe o temă prioritară 

lansată de Comisia Europeană. 

Pentru a oferi potenŃialilor beneficiari din judeŃ o 

imagine a ceea ce ne aşteaptă în viitor din punct de vedere 

al accesării fondurilor europene vom organiza, spre 

sfârşitul anului, un “târg al proiectelor europene de 

succes” şi o conferinŃă pe tema fondurilor europene în 

perioada 2014-2020. 

               (Geta PADURARU) 
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EVENIMENTE & STIRI 

Summitul  de  la  Bruxelles:  Acord al liderilor  asupra  

principiului unei discipline bugetare consolidate 

          Vineri,  9 

decembrie, liderii 

Uniunii Europene 

au ajuns, la un 

acord  asupra 

principiului unui 

"pact bugetar"  

care să  prevadă  

o  înăsprire semnificativă a disciplinei în zona euro. 

Noul acord de întărire a disciplinei fiscale din zona 

euro va fi semnat de către cele 17 state membre, ală-

turi de alte şase Ńări care nu aderă la moneda comună, 

a afirmat preşedintele Uniunii Europene Herman Van 

Rompuy.  

 Noul acord de întărire a disciplinei fiscale din zona 

euro va fi adoptat de către cele 17 state membre ale zonei 

euro şi de alte câteva state, care vor dori să se asocieze, 

din  cauza  refuzului Marii Britanii, care a pus "condiŃii 

inacceptabile", a declarat Nicolas Sarkozy. 

 "Am  fi preferat un acord între cele 27 de state 

care  însă  nu  a fost posibil,  având  în  vedere poziŃia 

prietenilor noştri britanici", a declarat preşedintele francez 

reporterilor, adaugând că, condiŃiile  impuse  de către prim

-ministrul britanic David Cameron au fost considerate 

"inacceptabile". 

 Noul acord de întarire a disciplinei fiscale din zona 

euro va fi semnat de către cele 17 state membre, alături 

de  alte şase Ńări care  nu aderă la moneda comună, a 

declarat   vineri, 16  decembrie,  preşedintele   Uniunii 

Europene Herman Van Rompuy. 

 Premierul  britanic David Cameron şi-a apărat 

refuzul de a accepta  o  modificare a Tratatului Uniunii 

Europene, vorbind  de o "decizie  dificilă,  dar bună", 

deoarece  interesele  Regatului   Unit  nu   erau  protejate. 

"Dacă nu poŃi obŃine siguranŃa în interiorul tratatului, cel 

mai bine este să rămâi afară", a spus primul-ministru la o 

conferinŃă de presă după prima zi a summitului de la 

Bruxelles. 

 Cancelarul german Angela Merkel a declarat că 

summitul  european  a  ajuns  la  un  "rezultat  bun", care 

va   permite   zonei  euro  să-şi   recâştige  "credibilitatea". 

"Am ajuns după negocieri îndelungate la un rezultat bun", 

a declarat Merkel după prima zi a summit-ului la Bruxelles, 

după  ce  liderii  au ajuns la un acord de principiu privind o  

întărire  a  disciplinei  fiscale  a  Ńărilor  din  uniunea 

monetară. 

"Vom construi o uniune bugetară pentru euro, care va 

fi în acelaşi timp o uniune de stabilitate", a adăugat ea. 

"Am afirmat întotdeauna că ar trebui ca cele 17 state 

din zona euro să îşi recâştige credibilitatea şi cred că 

prin această decizie de astăzi, euro va putea şi va face 

acest lucru", a apreciat cancelarul german. 

          Sursa: EURACTIV 

  

 Traian  Băsescu:  Am informat  Comisia 

Europeană ca România va participa la Acordul de 

guvernanŃă fiscal 

  

 Preşedintele Traian Băsescu a declarat, că 

şi-a asumat  informarea  Comisiei Europene în 

legatură cu faptul că România va adera la acordul 

interguvernamental stabilit la Bruxelles, adaugând 

că miercuri va avea o întâlnire cu partidele politice 

pentru discuŃii pe această temă.  

 Şeful statului  a afirmat că până la sfârşitul 

anului va începe procesul de pregătire a summit-ului 

din martie, când statele Uniunii Europene trebuie să 

adopte deciziile luate la Bruxelles. 

 Deciziile adoptate la ultimul Consiliu European 

au  câteva   scopuri,   iar  cel   mai   important  este 

prezervarea Uniunii, mai spune preşedintele, subliniind 

că "acordul împinge înspre politici de calitate în statele 

membre".  

 România va trebui să-şi treacă în ConstituŃie 

obligaŃia asumată la Bruxelles până la 31 decembrie 

2012.  

 "Mai este şi obligaŃia ca toate statele membre 

UE, cu accent deosebit pe statele zonei euro, să revină 

la deficite de maximum 0,5% şi la gradul de îndatorare 

de maximum 60%, cu un program întocmit de Uniunea 

Europeană", a mai spus şeful statului. 

 Traian Băsescu a precizat că sancŃiunile, în 

eventualitatea în care un stat nu va respecta criteriile 

asumate prin acest acord interguvernamental, nu au 

fost stabilite încă, însă "există un grup de experŃi care 

lucrează la punerea în practică a Proiectului de acord". 

 Totodată, preşedintele Băsescu a spus că 

acordul stabilit în decembrie la Bruxelles va fi adoptat 

de Consiliul European din luna martie. 

                                              Sursa: EURACTIV 
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Polonia: Cea mai mare dezamagire a preşedinŃiei 

poloneze  a  UE  este neaderarea României şi  

Bulgariei la Schengen 

  Ministrul polonez 

al Afacerilor europene, 

Mikolaj Dowgielewicz, a 

declarat că "cea mai 

mare   dezamagire" a 

preşedinŃiei rotative a UE 

deŃinută de Ńara sa în acestă a  doua jumătate a 

anului  2011 este  eşecul  de a primi România şi 

Bulgaria în spaŃiul Schengen. 

 Într-o conferinŃă de presă susŃinută înaintea 

predării de  ştafetă la conducerea Uninuii Europene 

către  Danemarca,  Mikolaj Dowgielewicz a deplâns 

faptul că pe durata preşedinŃiei poloneze, văzută de 

altfel drept una de succes în condiŃiile dificile ale crizei 

zonei euro, nu s-a ajuns la un consens care să ducă la 

finalizarea negocierilor privind aderarea României şi 

Bulgariei la spaŃiul Schengen. 

 "Aceasta     este  cea  mai  mare   dezamagire 

a  preşedinŃiei   poloneze,   fără îndoială",   a spus 

Dowgielewicz. Ministrul  polonez a precizat că în 

această chestiune "nu este vorba numai de un proces 

tehnic, pentru că ştim cu toŃii că cele două Ńări şi-au 

îndeplinit  criteriile  tehnice  necesare  aderării la 

Schengen". 

 "Este vorba de principiul de cooperare loială 

între statele membre, care este prevazut de tratatele 

UE", a spus oficialul polonez, oarecum cu amărăciune. 

 Fără a intra în detalii, Dowgielewicz a spus că 

Polonia a facut mai multe propuneri de compromis. 

Una dintre acestea a fost ca România şi Bulgaria să 

elimine în prima etapă controalele la frontierele aeriene 

şi maritime şi să menŃină restricŃiile terestre.  

 Cu toate acestea, a arătat el, "o Ńară" - şi 

anume Olanda - şi-a menŃinut opoziŃia faŃă de aderarea 

celor două Ńări la Schengen, din "considerente politice". 

 În cadrul recentei reuniuni a Consiliului de 

JustiŃie şi Afaceri Interne din 13 decembrie, ministrul 

olandez al ImigraŃiei, Gerd Leers, a reiterat opoziŃia 

Ńării sale faŃă de aderarea României şi Bulgariei la 

zona  Schengen. "Este vorba de statul de drept, de 

infracŃiuni, de corupŃie", a spus Leers. 

 Danemarca va prelua preşedinŃia semestrială a 

Uniunii Europene la 1 ianuarie 2012. 

 Marea Britanie, Irlanda şi Belgia menŃin restricŃiile 

pentru lucrătorii români şi bulgari 

 Comisia Europeană a primit până în prezent 

de  la  Marea Britanie şi  Irlanda  notificări  privind 

intenŃia acestora de a menŃine şi după 31 decembrie 

2011 măsurile tranzitorii impuse lucrătorilor români şi 

bulgari.  Guvernul  belgian  a decis să prelungească 

pentru  "ultima dată"  perioada de tranziŃie în care 

accesul  la  piaŃa  forŃei  de  muncă  în  Belgia  să  fie 

restricŃionat pentru cetăŃenii români şi bulgari.  

 Tratatul de aderare din 2005 le permite Ńărilor 

Uniunea Europeană-25 (Ńările fondatoare şi cele care au 

aderat la UE până la 1 ianuarie 2007) să restricŃioneze 

temporar  accesul  liber al  lucrătorilor din România şi 

Bulgaria pe pieŃele lor de forŃă de muncă pentru a pregăti 

libertatea deplină de circulaŃie a muncii în UE. Perioada 

de tranziŃie generală de şapte ani este împărŃită în trei 

etape (2 plus 3 plus 2 ani). 

 În decursul  perioadei  de  7 ani,  o clauză de 

salvgardare  permite unui stat membru să reintroducă 

restricŃiile dacă există perturbări grave pe piaŃa forŃei de 

muncă sau pericolul acestora (aşa cum a procedat 

Spania la 22 iulie acest an). Măsurile tranzitorii se vor 

încheia în mod irevocabil la 31 decembrie 2013. 

 Statele membre care în prezent restricŃionează 

accesul lucrătorilor români şi bulgari pe pieŃele lor ale 

forŃei de munca (Belgia, Germania, Irlanda, FranŃa, Italia, 

Luxemburg, Malta, Olanda, Marea Britanie şi Austria) au 

redus   restricŃiile   în  unele sectoare/profesii  sau  au 

simplificat  procedurile comparativ cu regulile aplicate 

înaintea aderării României şi Bulgariei la UE. 

 Marea Britanie, Olanda şi Irlanda au anunŃat 

menŃinerea restricŃiilor respective până la finalul anului 

2013, iar Germania o relaxare a condiŃiilor de acces în 

anumite  sectoare.  Până  la  sfârşitul anului, Comisia 

Europeană trebuie să fie notificată de toate cele 10 state 

menŃionate  în  legatură  cu  ridicarea sau menŃinerea 

restricŃiilor pentru lucrătorii români şi bulgari. 

 Guvernul belgian a decis să prelungească pentru 

"ultima dată" perioada de tranziŃie în care accesul la piaŃa 

forŃei  de  muncă în Belgia  să  fie  restricŃionat pentru 

cetăŃenii români şi bulgari. Consiliul de Miniştri a aprobat 

decretul de prelungire a măsurii până la 31 decembrie 

2013, a anunŃat ministrul pentru Ocuparea forŃei de 

munca Monica De Coninck.                  Sursa: EURACTIV 
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 ! Propuneri de proiecte în cadrul Programului 

OperaŃional Comun  

România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013 

 

        În perioada 28 noiembrie 2011 – 30 ianuarie 2012 

se desfăşoara ce-a de-a doua sesiune de depunere de 

proiecte  în  cadrul  Programului  OperaŃional  Comun 

România – Ucraina – Republica Moldova 2007 -2013. 

        Obiectivul programului este ca, în contextul unor 

graniŃe  sigure,  să  se  îmbunătăŃească  situaŃia 

economică, socială şi cea a mediului înconjurător în aria 

programului,  prin  intensificarea  contactelor   dintre 

partenerii de pe fiecare parte a graniŃei. 

        Aria principală a programului se compune din: 

● România: judeŃele Suceava, Botoşani, Iaşi, Vaslui, 

GalaŃi şi Tulcea 

●  Ucraina: regiunile Odesska şi ChernivetskaRepublica 

●  Moldova: întregul teritoriu. 

        Regiunile adiacente: 

●  România:  judeŃul Brăila; 

● Ucraina: Ivano Frankivska, Vinniytska, zece districte 

din regiunea Khmelnyitska (Vinkovetskyi, Chemerovet-

skyi, Khmelnytskyi, Kamyanets-Podilskyi,  Letychivskyi, 

Dunayevetskyi,  Derazhnyanskyi,  Novoushyytskyi,  Yar-

molynetskyi, and Horodotskyi), şi doisprezece districte 

din regiunea Ternopilska (Ternopilskyi,  Berezhanskyi, 

Pidgayetskyi,  Kozivskyi,  Pidvolochyskyi,  Terebovly-

anskyi,  Monastyrskyi,  Gusyatynskyi,  Chortkivskyi, 

Borshchivskyi, Zalishchytskyi şi Buchatskyi). 

        PriorităŃi şi măsuri: 

        Prioritatea 1: Către o economie mai competitivă 

a zonei de frontieră 

        Scopul priorităŃii 1 – îmbunătăŃirea performanŃelor 

rconomice ale zonei de frontieră prin diversificarea şi 

modernizarea economiei într-o manieră durabilă. 

        Măsurile care sprijină această prioritate: 

1.1  îmbunătăŃirea productivităŃii şi competitivităŃii 

zonelor urbane  şi rurale ale regiunii prin cooperarea  

transfrontalieră; 

1.2 iniŃiative transfrontaliere în domeniul transportului, 

infrastructurii de frontieră şi reŃelelor de energie. 

        Prioritatea 2 : Mediul şi pregătirea pentru situaŃii 

de urgenŃă 

        Scopul priorităŃii 2 – dezvoltarea  de soluŃii pe 

termen lung la problemele de mediu întâmpinate de 

zonele  de  graniŃă,  în   particular  cele  asociate cu 

managementul  sistemelor  de apă şi canalizare cât şi cu  

situaŃii de urgenŃă în ceea ce priveşte mediul, unde o 

abordare coordonată este esenŃială.      

       Măsurile care sprijină această prioritate: 

2.1 Rezolvarea  în  comun  a unor aspecte de mediu, 

inclusiv pregătirea pentru situaŃii de urgenŃă; 

2.2 Managementul resurselor de apă şi al deşeurilor. 

        Prioritatea 3: Promovarea activităŃilor people-to 

people 

        Scopul priorităŃii 3 – de a promova o colaborare 

strânsă între  persoanele  şi  comunităŃile  localizate  în 

zonele de graniŃă. 

        Măsurile care sprijină această prioritate: 

3.1 Sprijin pentru administraŃia locală şi regională, pentru 

societatea civilă şi comunităŃile locale; 

3.2 Schimburi culturale, sociale şi în domeniul educaŃiei. 

        Suma totală disponibilă pentru al doilea apel de 

propuneri de proiecte este de 27.535.879 euro. 

        Prioritatea 1: 

        Alocarea financiară este de 11.095.974 euro. 

        Grant maxim admis: 2.500.000 euro. 

        Grant minim admis:    100.000 euro. 

        Proritatea 2: 

        Alocarea financiară este de 13.908.884 euro. 

        Grant maxim admis: 2.500.000 euro. 

        Grant minim admis:    100.000 euro. 

        Prioritatea 3:  

        Alocarea financiară este de 2.531.021 euro. 

        Grant maxim admis: 150.000 euro. 

        Grant minim admis:    30.000 euro. 

        Tipuri de aplicanŃi şi parteneri eligibili: 

 ● organizaŃii non-guvernamentale 

 ● instituŃii publice 

 ● operatori din sectorul public 

 ● autorităŃi centrale, locale, regionale 

 ● organizaŃii internaŃionale. 

        Durata de implementare a proiectelor a fiecărui 

proiect  trebuie  să  se  încadreze  în  limita  minimă şi 

maximă stabilite pentru acest apel de finanŃare: 

        Prioritatea 1 – durata minimă: 12 luni,  -  durata 

maximă: 24 luni 

        Prioritatea 2 -  durata minimă: 12 luni, - durata 

maximă: 24 luni 

        Prioritatea 3  - durata minimă:   6 luni, - durata 

maximă: 18 luni. 

        Toate proiectele finanate în cadrul programului se 

vor încheia cel târziu la data de 31 decembrie 2014. 
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         ActivităŃi eligibile 

         Planul  de  afaceri  trebuie  să  includă  detalii privind 

investiŃiile  care  se  realizează  demonstrând  că  cel puŃin 

30% din  sprijinul  acordat  va  fi  investit  pentru realizarea 

conformităŃii  cu  standardele comunitare, modernizarea şi 

dezvoltarea exploataŃiei, astfel:  

● construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru 

producŃia  agricolă  la  nivel  de  fermă, incluzându-le şi pe 

cele pentru protecŃia mediului;  

● achiziŃionarea sau achiziŃionarea în leasing de tractoare 

noi,     combine  de      recoltat,  maşini,    utilaje,   instalaŃi, 

echipamente şi accesorii, echipamente şi software;  

● achiziŃionarea de animale şi a cotei de producŃie;  

● plantarea şi replantarea plantelor perene;  

● achiziŃionarea de teren pentru activităŃi agricole. 

        CondiŃii de finanŃare 

        Sprijinul   pentru  instalarea  tinerilor  fermieri  este de 

12.000   de   Euro    pentru    o   exploataŃie   agricolă   cu 

dimensiunea    minimă    de   6  UDE,   iar  peste   această 

dimensiune,   sprijinul   pentru   instalare  poate  creşte  cu 

4.000 Euro/ 1 UDE,  dar  nu  va   putea  depăşi  40.000 de 

Euro/  exploataŃie,  sub   rezerva   aprobării    ulterioare  a 

acesteia de către Comisia Europeană. 

        Termene limită 

        Proiectele   se   depun   în   perioada   28  noiembrie 

- 13 ianuarie 2012. 

FinanŃator: Uniunea Europeană 

Sursa: APIA 
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                 SĂRBĂTORI  FERICITE!       

12.000 Euro pentru instalarea tinerilor fermieri 

 PNDR: AP 1 "Creşterea 

competitivităŃii sectoarelor agricol 

şi forestier" 

 Măsura 112 "Instalarea 

tinerilor fermieri" are ca 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. 

        Obiectivele specifice ale măsurii se referă la 

creşterea  veniturilor  exploataŃiilor conduse de tinerii 

fermieri. 

        Obiectivele operaŃionale se referă la creşterea 

numărului de tineri agricultori care încep pentru prima 

oară o  activitate  agricolă  ca  şefi  de  exploataŃii  şi 

încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiŃii.  

        Beneficiarii eligibili  pentru  sprijinul  financiar 

nerambursabil acordat prin Măsura 112 sunt fermierii în 

vârstă de până la 40 de ani (neîmpliniŃi la data depunerii 

Cererii de finanŃare),persoane fizice sau juridice care 

practică   în   principal  activităŃi  agricole  şi  a  căror 

exploataŃie agricolă: 

● are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40 

UDE; 

● este situată pe teritoriul Ńării;  

● este   înregistrată  în   Registrul   unic de identificare - 

APIA şi Registrul agricol.  

         Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita 

sprijin nerambursabil prin Măsura 112, sunt:  

○ persoană fizică;  

○ persoană fizică înregistrată şi autorizată:  

  • individual    şi    independent,    ca    persoană    fizică 

autorizată;  

  • ca      întreprinzător     titular     al    unei   întreprinderi 

individuale;  

  • asociat   şi   administrator   unic   al  unei  societăŃi cu 

răspundere    limitată  -  SRL,   înfiinŃată   în  baza   Legii 

31/1990 republicată, cu modificările ulterioare. 


