
EUROPA ÎN DIRECT 

CONSILIUL  

JUDEŢEAN VASLUI 

Buletin informativ editat de CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT VASLUI 
An VIII, Nr. II, 2015 

Vaslui, str. M. Kogălniceanu, nr. 25 Tel/fax: 0235-361652 
E-mail: europedirectvaslui@cjvs.eu, Site: www.europedirectvaslui.ro , Facebook : EuropeDirectVaslui 

Program: Luni-Vineri, orele 10-16 

1 

De Ziua Europei, pe 9 mai, 
începând cu ora 14.00, vă 
invităm la sediul nostru - str. 
Mihail Kogălniceanu, nr. 25, 
pentru a-i transmite o urare, 
un mesaj Europei, pentru a vă 
exprima opiniile legate de 
politicile Uniunii Europene, 
dar și pentru a vă informa 
d e s p r e  d r e p t u r i l e  ş i 
oportunităţile pe care le 
conferă statutul de cetăţean european. 
Vizitatorii noștri vor primi în dar materiale 
promoţionale cu simbolurile UE şi broşuri 
informative!  
Vă așteptăm să sărbătorim împreună Ziua Europei! 
 
 

 
În primăvara aceasta, Europe Direct Vaslui a provocat 
elevii de liceu și gimnaziu din Vaslui la dialog.  
În perioada martie - mai, reprezentanții Europe Direct 
Vaslui, în colaborare cu Europe Direct Iaşi şi Centrul de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului 
Vaslui, au dezbătut cu elevii de la Liceele Teoretice „Emil 
Racoviţă” Vaslui şi „Mihail Kogălniceanu” Vaslui, precum 
și cu elevii de la Şcolile Gimnaziale „Ştefan cel Mare” 
Vaslui, „Alexandra Nechita” Vaslui şi „Constantin 
Parfene” Vaslui, despre „2015, Anul European pentru 
Dezvoltare” şi „Voluntariatul, ca mijloc de manifestare a 
spiritului civic”.  

La întâlnirea cu 
tinerii de la Liceul 
„ M i h a i l 
K o gă l n i c e a n u ” 
Vaslui, colegii de 
la Europe Direct 
Iași au venit 
însoţiţi de un 
invitat special, un 
model nu doar 
pentru tineri, Luca 
Ciubotaru, delegat 
de tineret al României la ONU și președintele Asociației 
Studenților la Drept, Iaşi, care le-a împărtășit acestora 
puţin  din experiența sa internațională. 
În urma celor 5 dezbateri, cu titlul ”Europa pentru toţi. Toţi 
pentru Europa”, reprezentanții Europe Direct Vaslui au 
descoperit tineri inteligenți, deschiși către dialog, cu păreri 
proprii și cu dorință de implicare. Aceștia au înțeles 
mesajul Uniunii Europene, acela că prin propria 
dezvoltare pot contribui la dezvoltarea societății și au 
răspuns, astfel, cu entuziasm invitației de a fi voluntarii 
Europe Direct Vaslui, începând cu ziua de 9 mai. 
Sâmbătă, aceştia vor sprijini reprezentanții centrului în 
organizarea Zilei Europei, activitatea ce încheie seria de 
dezbateri ”Europa pentru toţi. Toţi pentru Europa”.  

“Europa pentru toţi. Toţi pentru Europa”  

La mulţi ani Europa!  

http://www.europedirectvaslui.ro�
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Cine este şi ce face Europe Direct Vaslui? Ce reprezintă 
Europe Direct Vaslui pentru dumneavoastră? Ce 
reprezintă Europe Direct pentru cetăţeni?  
Vă invităm să răspundeţi la aceste întrebări printr-un 
concurs de creativitate, marca Europe Direct Vaslui! 
Cu alte cuvinte, dacă, până pe 14 iunie, postaţi pe 
contul dvs personal de Facebook, o descriere - maxim 3, 
despre ce reprezintă Europe Direct Vaslui, fie prin text, 
foto sau ambele, intraţi în concursul nostru şi puteţi 
câştiga unul dintre cele 3 premii puse în joc. Mai mult, 
toţi participanţii vor fi premiaţi cu materiale promoţionale 
Europe Direct. 
Pe scurt :  
• L i k e  h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

EuropeDirectVaslui; 
• Post - pe contul vostru personal de Facebook 

maxim 3 descrieri ale Europe Direct Vaslui;
(Postarea trebuie să fie publică); 

• Tag Europe Direct Vaslui în postare/-i; 
• E-mail cu datele de contact şi postarea, la : 

europedirectvaslui@cjvs.eu, pentru a evita 
anumite erori; 

• Fii unul dintre cei 3 câştigători! - prin vot pe 
contul de Facebook : https://www.facebook.com/
EuropeDirectVaslui, în perioada 14 iunie - 22 iunie 
2015.  

Detalii pe http://europedirectvaslui.ro/ 
 

 
Centrele de informare Europe Direct, coordonate de 
Reprezentanţa Comisiei Europene în România s-au 
întâlnit în perioada 14 - 19 aprilie 2015 la o sesiune de 
formare dedicată reţelei din România. 
Pe lângă “Politica externă şi de vecinătate a Uniunii 
Europene”, prezentate de domnul Ovidiu Nahoi, unul 
dintre cei mai importanţi jurnalişti români, sesiunea, ce a 
avut loc la Govora, Vâlcea, a mai atins subiecte, precum 
programul “Europa pentru Cetăţeni”, prezentat de 
doamna Oana Băluțescu - consilier Ministerul Culturii şi 
programul “Europa Creativă - Subprogramul Cultură”, 
prezentat de Bianca Floarea - coordonator 
Subprogramul Cultura, Biroul Europa Creativă România, 
Unitatea de Management al Proiectului – Ministerul 
Culturii. 

            ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI                                                       

Programul “Europa pentru Cetăţeni” îşi propune să 
promoveze cetăţenia europeană activă prin implicarea 
societăţii civile în construirea unei Europe unite, iar 
programul “Europa Creativă - Subprogramul Cultură”, 
oferă sprijin proiectelor care contribuie la 
profesionalizarea operatorilor din sectoarele culturale și 
creative. Mai multe despre aceste programe la : http://
www.europapentrucetateni.eu/ şi http://www.europa-
creativa.eu/cultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot cu ocazia acestui seminar au fost abordate aspecte 
interne ale reţelei Europe Direct, raportarea pe Intranet 
privind activitatea centrelor, precum şi detalii legate de 
Adunarea Anuală Generală a Reţele europene de Centre 
Europe Direct. Discuţiile au fost moderate de către 
doamna Ioana Marchiş, coordonator Reţea Europe 
Direct în România, Reprezentanţa Comisiei Europene în 
România. 
Din partea Centrului Europe Direct Vaslui a participat 
ofiţerul de informare, Mihaela Cozma.  
 

 
În perioada 01 - 03 aprilie 2015, ofiţerul de informare al 
Centrului Europe Direct Vaslui a participat la activităţile 
desfăşurate de colegii de la Centrul Europe Direct Iaşi, 
cu structura gazdă - Asociaţia pentru Ecologie şi 
Dezvoltare Durabilă, pentru a susţine anumite prezentări 
şi pentru a împărtăşi din propria experienţă despre 
programele Uniunii Europene.  
Cu titlul „Europe, work in progress”, Europe Direct Iaşi a 
organizat la Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 3 
dezbateri pe subiecte, precum : „Oportunităţi de carieră 
în UE” (01 aprilie), „Erasmus, dragostea mea” (2 aprilie) 
şi „Ce mai este Europa” (3 aprilie).  
De asemenea, Europe Direct Vaslui a participat şi la 
concursul de comunicare “Ce mai e Europa”, organizat 
de Europe Direct Iaşi, pe data de 29 aprilie, la Facultatea 
de Drept, a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.  

 

Europe Direct Vaslui la Iaşi 

Europe Direct şi EU 
Concurs de creativitate 

Despre Europa Creativă, Europa pentru Cetăţeni 
şi Politica Externă a UE, la Vâlcea  
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            ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI                                                       

       A c o l o , 
reprezentantul 
Europe Direct 
Vaslui, a avut 
sarcina de a 
juriza 13 
tineri, studenţi 
şi masteranzi 
ai Facultăţii 
men ţ i ona te , 

care au explicat printr-un discurs de maxim 2 minute, ce 
este Europa din punctul lor de vedere.  
 
 
 
 
 
Anul acesta, pe 19 martie, reprezentanții campaniei 
“Europa, casa noastră”, au vizitat din nou județul Vaslui 
și au prezentat simbolurile europene, statele membre ale 
UE, dar și câteva noțiuni de comunicare, elevilor de la 
Școala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Vaslui și Colegiul 
Economic “Anghel Rugină” Vaslui. Ca de fiecare dată, 
Europe Direct Vaslui a fost prezent și a invitat elevii să 
solicite serviciile pe care le oferă centrul. 
 “Europa, casa noastră” este o campanie de informare şi 
comunicare anuală a Reprezentanței Comisiei Europene 
în România, derulată în parteneriat cu Ministerul 
Educației Naționale. Campania este menită să transpună 
priorităţile de comunicare ale Comisiei Europene în 
mediul şcolar. În cadrul acestei campanii există mai 
multe concursuri dedicate elevilor și profesorilor, atât de 
gimnaziu, cât și de liceu.  
Ma i  mu l te  desp re  campan ie  :  h t t p : / /
www.europacasanoastra.ro/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozele activităților prezentate în acest număr, precum și 
de la alte evenimente organizate de Europe Direct 
Vaslui, sunt disponibile pe contul de Facebook : 
www.facebook.com/EuropeDirectVaslui 

 (Mihaela Cozma, ofiţer informare)  

 
 
 
 
 
 
 

Anul European pentru Dezvoltare are ca obiectiv 
principal conștientizarea cetățenilor europeni cu 
privire la contribuția lor indirectă la dezvoltarea celor 
mai sărace zone ale lumii. UE rezervă aprox. 9% (în 
2013) din bugetul său pentru ajutor extern, ceea ce 
înseamnă de fapt că fiecare cetățean european 
plătește circa 8 cenți pe zi pentru a ajuta oameni din 
lumea întreagă să iasă din sărăcie. 
Despre sprjinul UE pe plan mondial și Anul European 
pentru Dezvoltare, la https://europa.eu/eyd2015/ro    

În multe țări în curs de dezvoltare, femeile și 
fetele sunt afectate în mod disproporționat de 
sărăcie și excluziune socială, deși ONU a 
adoptat Convenția privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare față de femei încă din 
1979.  
Pentru  toate aceste femei, UE : 
•  contribuie cu aproximativ 285.000 EUR la 
proiectul Strongim Mere, derulat în perioada 
2014-2015, în insulele Solomon, Pacific, ce 
include ateliere pentru formarea în materie de 
leadership a femeilor care aspiră la funcții 
politice; 
• sprijină reforma sectorului de sănătate din 
India, axată pe îmbunătățirea sistemelor și 
serviciilor, în special în domeniul sănătății 
reproductive; 
• a sprijinit Kenya, din 2008, cu peste 18,3 
milioane EUR inițiativele care își propun să 
îmbună tățească  sănă tatea maternă , 
planificarea familială și nutriția; 
• a contribuit la prevenirea violenței împotriva 
femeilor în 17 localități din Guatemala; cu alte 
cuvinte, în urma sprijinului, 520 de femei 
victime ale violenței domestice au primit sprijin 
psihosocial și juridic adaptat la cultura locală, 
iar 600 de femei indigene au fost formate în 
domeniul combaterii violenței; 
• a contribuit la îmbunătățirea sănătății mintale 
a populației afgane din 2007, când sănătatea 
mintală a devenit parte a dispozițiilor privind 
pachetul de servicii medicale de bază. 

"Europa, casa noastra" din nou la Vaslui" 
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Două programe românești de promovare a produselor 
agroalimentare pe 
piețele din UE și din 
țările terțe fac parte 
dintre cele 41 aprobate 
spre finanțare de 
Comisia Europeană în 
data de 21 aprilie 2015.  
Primul este cel propus 

de Asociația Națională a Crescătorilor de Ciuperci din 
România și are în vedere promovarea pe piețele din 
România și Grecia a legumelor și fructelor proaspete. 
Programul va avea o durată de 3 ani și un buget total de 
peste 1,5 mil. euro, din care aproape 0,77 mil. reprezintă 
cofinanțare europeană. 
Cel de-al doilea program a fost propus de Romconserv și 
se axează pe promovarea uleiului de măsline/măslinelor, 
precum și a fructelor și legumelor procesate, pe piețele 
din Azerbaidjan, Belarus, China și Rusia. Programul va 
dura tot 3 ani și are un buget total de peste 1,46 mil. 
euro, din care 0,73 mil sunt fonduri europene. 
 
Sursa : CE 
 

La 1 aprilie 2015 au intrat în vigoare noi reguli de 
etichetare a produselor din carne, prezente pe piața din 
România și din celelalte state membre. Noile etichete 
conțin informații despre țara sau țările în care animalul    
s-a născut, a fost crescut, sacrificat și procesat. În cazul 
unei singure țări, etichetele vor menționa doar "țara de 
origine".  
 
Sursa : CE 
 

Programul multianual 2014-2020 al României pentru azil, 
migrație și integrare a fost adoptat și va beneficia de o 
alocare de aproximativ 24 de milioane de euro din partea 
UE. Cea mai mare parte a acestor fonduri, respectiv 21,9 
milioane de euro, provin din Fondul pentru azil, migrație 
și integrare.Pe lângă alocația AMIF, România va mai 
beneficia şi de 580.000 euro pentru acțiunile de relocare,  

precum şi de 1,9 milioane de euro 
pentru proiectele de returnare și 
reintegrare a migranților în țările de 
origine.  

 
 

Sursa : CE 

 
Regimul cotelor de lapte, aplicabil producătorilor 
europeni, a fost eliminat la sfârșitul lunii martie. În 
termeni practici, acest lucru înseamnă simplificarea, din 
punct de vedere administrativ, a monitorizării producției 
zilnice de lapte, precum și adaptarea acesteia la 
fluctuațiile pieței.  
Regimul cotelor de lapte se referă strict la laptele de 
vacă.Introdus pentru prima dată în 1984, pentru că 
producția din UE depășea cu mult cererea, regimul 
cotelor a fost unul dintre instrumentele care au vizat 
eliminarea acestor surplusuri. Reformele succesive ale 
politicii agricole comune 
europene (PAC) au sporit 
orientarea sectorului către 
piață și, în paralel, au 
furnizat o serie de noi 
i n s t r u m e n t e ,  m a i 
spec ia l izate,  pentru 
sprijinirea producătorilor 
din zonele vulnerabile, cum sunt zonele montane, unde 
costurile de producție sunt mai ridicate. 

 
Sursa : CE 

 
Comisia Europeană a prezentat pe data de 15 aprilie, 2 
propuneri de rectificare bugetară. Prima propunere  are 
în vedere România, Bulgaria și Italia şi se referă la 
sprijinul acordat din Fondul de solidaritate acestor state 
membre în urma inundațiilor din 2014. Cea de-a doua 
are în vedere faptul că, datorită veniturilor suplimentare 
obținute în 2014, toate statele membre vor contribui la 
bugetul UE cu 1,4 miliarde de euro mai puțin în anul 
2015, comparativ cu 2014. Veniturile menționate provin, 
în principal, din amenzi date în domeniul concurenței și 
din taxele vamale percepute la importurile din afara UE, 
încasate în ultima parte a anului trecut. 
      Sursa : CE 

România iși promovează produsele 
agroalimentare  

 
Noi reguli de etichetare a produselor din carne  

Azil și migrație: UE alocă 24 de milioane de 
euro României  

Cota de lapte, eliminată  

 
Contribuții mai mici la bugetul UE în 2015  
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AM POR a lansat, spre consultare publică, ghidul general 
al POR 2014-2020. Observatțile și comentariile privind 
ghidul, pot fi trimise la : contractarePOR@gmail.com, 
pana la data de 5 iunie a.c., orele 14.30. 
Elementele de noutate ale POR 2014-2020 : 
• buget alocat – 8,25 miliarde de euro, cu 77% mai 

mare față de POR 2007-2013; 
• programul va fi structurat pe 12 axe prioritare; 
• pentru mediul urban au fost alocați 4,8 miliarde de 

euro, pentru transportul urban (piste de biciliști, 
mijloace de transport în comun, în special 
ecologice), reabilitare terenuri abandonate, acțiuni 
integrate pentru dezvoltarea comunităților 
marginalizate, clădiri pentru activități educative, 
culturale și recreative, zone verzi (în special zonele 
verzi de mici dimensiuni, inclusiv cele din jurul 
blocurilor), infrastructura de educație (construcție, 
reabilitare, modernizare de creșe, grădinițe, licee 
tehnologice, școli profesionale și tehnice), 
reabilitare de clădiri publice, investiții în iluminatul 
public; 

• fonduri mai mari pentru infrastructura de educație; 
• 638 milioane de euro pentru infrastructura de 

sănătate : construcție, reabilitare, modernizare 
centre comunitare integrate socio-medicale, spitale 
județene, modernizare, infrastructura pentru 
ambulatorii, infrastructura de primiri urgențe, UPU-
ri; 

• 206 milioane de euro pentru centrele de transfer 
tehnologic;  

• IMM-urile care au activitate în domeniul turismului 
vor avea la dispoziție 877 milioane de euro pentru 
a depune proiecte; 

• vor fi două noi tipuri de instrumente financiare – 
asigurarea unor garanții de până la 80% din 
garanția solicitată de bancă prin POR și finanțarea 
unei dobânzi subvenționate, o dobândă care să fie 
mai mică decât dobânda pieței. Bugetul alocat este 
de 200-250 de milioane de euro; 

• se reduce numărul de documente necesare pentru 
depunerea cererii de finanțare; 

• contractul de finanțare se realizează numai pe 
baza studiului de fezabilitate sau pe baza 
documentelor; 

• se va scurta perioada de evaluare și selecție iar 
vizita la fața locului se va realiza mult mai devreme, 
în faza de evaluare tehnică. 

 
Detalii : http://www.mdrap.ro/ 

 
 
 
Program : PNDR 2014 - 2020, Măsura 4 – Investiţii în 
active fizice, Sub-măsura 4.1 - Investiții în exploatații 
agricole. 
Termen limită : 30.10.2015  
Buget: Contribuția publică totală aferentă sesiunii 
anuale 2015 este de 205.776.952 euro. Investiţia trebuie 
să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune 
economică de min. 8.000 SO (valoarea producţiei 
standard).  
Sprijinul financiar se va acorda după cum urmează: 
•        Pentru fermele cu dimensiunea economică 
până la 500.000 SO (valoare producție standard) 
sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul 
cheltuielilor eligibile și nu va depăși:  
- pentru proiectele care prevăd achiziţii simple – max. 
500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele 
mici; 
- pentru proiectele care prevăd construcţii-montaj – max. 
1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 
200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal; 
şi max. 1.500.000 euro pentru legume în spaţii protejate 
(sere) şi sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro 
pentru fermele mici din sectorul zootehnic; 
- pentru proiectele care prevăd crearea de lanţuri 
alimentare integrate – max. 2.000.000 euro, respectiv 
400.000 euro pentru fermele mici; 
•     Pentru fermele cu dimensiunea economică peste 
500.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% 
şi nu va depăşi:     
- pentru proiectele care prevăd achiziţii simple – max. 
500.000 euro; 
- pentru proiectele care prevad constructii-montaj – max. 
1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv max. 
1.500.000 euro pentru legume în spaţii protejate (sere) şi 
sectorul zootehnic; 
- pentru proiectele care prevăd crearea de lanţuri 
alimentare integrate – max. 2.000.000 euro;  
•     Pentru cooperative şi grupuri de producători 
sprijinul va fi 50% fără a depăşi max. 2.000.000 euro 
indiferent de tipul investiţiei.  
Beneficiarii eligibili : persoană fizică autorizată; 
întreprinderi individuale și familiale; societate în nume 
colectiv,  societate în comandiţa simplă şi pe acţiuni, 
societate pe acţiuni,  societate cu răspundere limitată,  
societate comercială cu capital privat; institutele de 
cercetare – dezvoltare; societate şi cooperativă agricolă; 
grup de producători.    

 Ghidul General POR 2014-2020 a fost lansat 
spre dezbatere publică 

Investiții în exploatații agricole 
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termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la 
gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de 
exploatație.   
Exploatația trebuie : 
• să aibă o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 
și 50.000 SO; 
•   să fie înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de 
Identificare – APIA, în Registrul agricol și/sau în 
Registrul exploatațiilor – ANSVSA; 

•   să fie înregistrată ca microîntreprindere/întreprindere 
mică.    
Ghidul programului și detalii suplimentare la : http://
www.apdrp.ro/ 
 
 
 
 

Program : PNDR 2014 - 2020, Măsura 19 - LEADER, 
19.1 - Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de 
dezvoltare locala.  
Termen limită aferent acestui apel s-a prelungit, în urma 
anunţului public nr. A1.2/04/2015. Proiectele pot fi 
depuse astfel, până la data de 22 mai 2015.  
Beneficiarii eligibili : parteneriate privat-publice 
(Grupuri de Acţiune Locală). 
Buget: valoarea totală eligibilă a proiectelor este de 
2.400.000 euro. 
Sprijinul pregătitor constă în sprijinul acordat 
beneficiarilor eligibili, pentru elaborarea strategiei de 
dezvoltare locală. 
Se va oferi sprijin nerambursabil până la suma max. de 
20.000 euro, astfel: 
• Cheltuielile pentru animare vor fi de max. 10.000 

euro, acordate proporţional cu numărul de locuitori 
acoperit de SDL. Suma max. de 10.000 de euro va 
fi acordata unui teritoriu în care numărul de 
locuitori este de 100.000 (maximum admis). 
Calcularea cuantumului de finanţare pentru teritorii 
în care nr. de locuitori este mai mic de 100.000, se 
va realiza proporţional în raport cu suma maximă 
ce poate fi acordată. 

• Cheltuielile legate de elaborarea strategiei se vor 
încadra în suma maximă de 10.000 de euro, 
indiferent de mărimea teritoriului şi populaţia 
acoperită de SDL. 

Ghidul programului și detalii suplimentare la : http://
www.apdrp.ro/ 

Obiective :  
• Îmbunătăţirea performanţelor generale ale 

exploataţiilor agricole prin creşterea competitivităţii 
activitaţii agricole, a diversificării producţiei agricole şi 
a calităţii produselor obţinute; 

• Restructurarea exploataţiilor de dimensiuni mici şi 
medii şi transformarea acestora în exploataţii 
comerciale; 

• Respectarea standardelor comunitare aplicabile 
tuturor tipurilor de investiţii;  

• Creşterea valorii adaugate a produselor agricole prin 
procesarea produselor la nivelul fermei şi 
comercializarea directă a acestora în vederea creării 
şi promovării lanţurilor alimentare integrate.  

Ghidul programului și detalii suplimentare la : http://
www.apdrp.ro/ 
 
 
 
 
Program : PNDR 2014 - 2020, Măsura 6 – Dezvoltarea 
exploatațiilor agricole și a întreprinderilor, Sub-măsura 6.1: 
Sprijin privind instalarea tinerilor fermieri 
Termen limită : 30.10.2015  
Buget: Contribuția publică totală aferentă sesiunii pentru 
anul 2015 este de 111.209.889 euro.  
Sprijinul nerambursabil va fi de max. 50.000 Euro și va fi 
acordat sub formă de primă în două tranșe: 
1. 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de 

finanțare; 
2. 25% din cuantumul sprijinului în max. trei ani de la 

primirea deciziei de finanțare. 
Obiective :  
• instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca 

șefi/manageri ai unei exploatații agricole;  
• îmbună tăț i rea managementului, creș terea 

competitivității sectorului agricol, precum și 
conformitatea cu cerințele de protecție a mediului, 
igienă și bunăstarea animalelor și siguranța la locul 
de muncă;   

• încurajarea tinerilor și a familiilor din mediul rural de a 
se stabiliza în mediul rural, ceea ce va crea un efect 
pozitiv asupra economiei naționale în general.  

Beneficiarii eligibili :  
• tineri fermieri care se instaleaza ca unic șef al 

exploatației agricole; 
• persoane juridice cu mai mulți acționari unde un tânăr 

fermier se instalează și exercită un control efectiv pe  

Instalarea tinerilor fermieri 

Sprijin pregătitor pentru elaborarea 
strategiilor de dezvoltare locală 
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