
Proiectul pe măsura 3.2.2. merge înainte
Așa cum v-am promis, monitori-

zăm, lună de lună, stadiul proiec-
tului pe fonduri europene câștigat de 
Primăria Beba Veche în colaborare cu 
Primăria Dudeștii Vechi. 

Din dorința de a face cât mai transpa-
rent proiectul ce urmează a fi imple-
mentat în curând, vă facem cunoscut 
calendarul cu procedurile ce urmea-
ză a se derula în această perioadă, 
potrivit legii, proceduri de la care nu 
se pot face abateri, fiecare termen 
trebuind respectat. 

Urmărind cu atenție datele din tabe-
lul alăturat, putem să ne dăm seama 
că, așa cum a fost anticipat, ordinul 
de începere a lucrărilor va putea fi dat 
la mijlocul anului, cel mai probabil la 
începutul sau mijlocul lunii iunie.

CURIERUL
de  BEBA VECHE

Rasteluri pentru 
biciclete

Primăria a montat rasteluri pen-
tru biciclete în câteva locuri din 

comună unde bicicliștii se depla-
sează și se opresc cu precădere 
(în fața dispensarului, la brutărie, 
școală etc.) Pe această cale îndem-
năm toți cetățenii care au posibi-
litatea să folosească cu încredere 
bicicleta, un mijloc de transport 
ieftin și bun pentru sănătate.

Termen prelungit 
pentru plata taxelor 

și impozitelor

Guvernul a prelungit cu două 
luni, până la 30 iunie, termenul 

în care persoanele fizice și juridice 
pot plăti impozitele pe clădiri, tere-
nuri și pe mijloacele de transport și 
să beneficieze de bonificaţie. Ter-
menul stabilit iniţial pentru plata 
acestor impozite era 31 martie.
Contribuabilii care își vor achita dă-
rile integral până la 30 iunie 2016 
vor beneficia de bonificaţiile stabi-
lite de Consiliul Local. Potrivit actu-
lui normativ, pentru anul 2016, pri-
mul termen de plată a impozitului/
taxei pe clădiri, impozitului/taxei 
pe teren, respectiv impozitului/
taxei asupra mijloacelor de trans-
port se prelungește de la 31 martie 
2016 la 30 iunie 2016.

De asemenea, a fost prelungit cu 
două luni termenul până la care 
persoanele fizice care au în pro-
prietate clădiri cu destinație mixtă 
sau nerezidențială pot depune de-
clarația privind destinația clădirii. 

Tot cu două luni, până la 31 mai 
2016 se prelungește și termenul 
până la care persoanele juridice 
pot depune declarația privind clă-
dirile pe care le dețineau în pro-
prietate la data de 31 decembrie 
2015, destinația și valoarea impo-
zabilă a acestora.
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Mari proiecte pentru 
comuna Beba Veche

Se lucrează intens la Primăria Beba 
Veche pentru pregătirea proiecte-

lor ce vor intra în competiția pentru 
fondurile europene, în cadrul sesiunii 
ce urmează să fie deschisă în curând. 
Echipa primăriei și-a făcut temele și 
este pregătită în acest moment să 
depună 5 mari proiecte pe fonduri 
europene ce ar urma să aibă un im-
pact extraordinar asupra localităților 
de pe raza comunei, așadar nu doar 
la Beba Veche cât și la Cherestur și 
Pordeanu. 

Proiectul de modernizare a străzilor 
din localitatea Beba Veche și a dru-
mului comunal DC2 Cherestur – Co-
lonia Bulgară. Lungimea drumurilor 
asfaltate ar urma să fie de 6,5 km din 
care 3,6 străzi din Beba Veche ce nu 
sunt cuprinse în proiectul pe măsura 
3.2.2. și 2,9 km pentru drumul Che-
restur-Colonia Bulgară (vezi  hărțile 
alăturate) . 

DRUMUL CHERESTUR - COLONIA 
BULGARĂ
Despre acesta din urmă vorbim în 
premieră, pentru că el a fost inclus 
recent în planurile Primăriei. Trebuie 
să explicăm de ce s-a recurs la aceas-
tă variantă ce include un parteneriat 
cu comuna Dudeștii Vechi și anume 
pentru că, dacă mergeam separat, 
doar ca o singură primărie, nu reu-

șeam să acumulăm suficient punctaj. 
Mai mult, prin acest proiect, comuna 
va fi legată direct și de Colonia Bul-
gară, urmând ca singura localitate 
vecină din România cu care nu are o 
conexiune rutieră să fie Valcaniul (dar 
despre acest subiect vom discuta pe 
larg într-un alt număr al ziarului). 

Trebuie spus că în cântărirea argu-
mentelor pentru care s-a ales acest 
drum și nu altele, a contat și poten-
țialul de revitalizare a satului Colonia 
Bulgară, în prezent locuit de foarte 
puține persoane (mai ales ciobani), 
dar acer are legături strânse cu noi 
(mulți locuitori din Cherestur provin 
sau au locuit cândva în acel sat, și mai 
dețin proprietăți acolo). Legătura, în 
acest moment este una foarte proas-

tă, putând fi parcursă doar cu tracto-
rul.

PROIECTE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT
Al doilea proiect este cel legat de 
construirea de la zero a unei noi gră-
dinițe, la Beba Veche. Al treilea pro-
iect, despre care am mai vorbit într-o 
ediție anterioară, are două compo-
nente tot pe educație: construcția a 
4 săli noi de laboratoare (informatică, 
chimie-fizică, biologie și literatură 
română și limbi străine) și a unui sin-
tetic cu nocturnă pentru minifotbal 
și tenis de câmp, la Școala cu clasele 
V-VIII din Beba Veche. Ultimele două 
proiecte sunt legate de dotarea și 
utilarea căminelor din Beba Veche și 
Cherestur cu o scenă modernă și apa-
ratura audio necesară.

Calendarul derulării 
procedurii de atribuire Data/ora Locul

1. Anunț de participare 165005/ 
12.12.2015 SEAP

2. Publicarea documentației de atribuire 220381/ 
11.12.2015 SEAP

3. Solicitare de clarificări/răspunsuri 12.12.2015 – 
25.02.2016

Comuna BV, 
SEAP

4. Termen limită de depunere a ofertelor 02.03.2016, 
ora 16.00 SEAP

5. Ședința de deschidere/ 
vizualizare a ofertelor 03.03.2016 Comuna BV

6. Evaluare documente de clarificare 07.03.2016 – 
07.04.2016 Comuna BV

7. Evaluare propuneri tehnice 07.03.2016 – 
07.04.2016 Comuna BV

8. Evaluare propuneri financiare 07.04.2016 – 
07.05.2016 Comuna BV

9. Raport procedură semnat de 
comisia de evaluare 07.05.2016 Comuna BV



Continuă campania de construcție 
și modernizare a trotuarelor  

Începând cu data de 15 martie 2016, 
s-a dat startul la o nouă etapă în 

construcția de trotuare. Așa cum am 
mai anunțat, în acest an sunt planifi-
cați 8 km de trotuare noi, termenul fi-
nal până la care vor trebui să fie gata 
fiind data de 30 noiembrie 2016. 

Cu riscul de a ne repeta, menționăm 
că obiectivul final al administrației 
locale este ca absolut fiecare gospo-
dărie din Beba Veche să aibă acces 
propriu la trotuar, până în fața casei, 
astfel încât, orice cetățean să se poa-
tă deplasa, dintr-un punct al altul al 
localității, în condiții civilizate. 

De această dată, lucrarea s-a început 
pe așa-zisa Uliță Mică și se va conti-
nua până la capătul satului în cartie-
rul Bocenhaz, urmând ca apoi, echi-
pa de muncitori să se mute pe strada 
Școlii și în zona Brutăriei, unde vor fi 
atacate cu prioritate străzile fără tro-
tuare.
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Organizarea 
alegerilor locale

Persoanele interesate să devi-
nă președinte al unei secții de 

votare sau locțiitorul acestuia, vor  
completa o cerere pentru admite-
re în Corpul experţilor electorali 
din ţară. Ei vor primi  aviz favorabil 
dacă au mai în-
deplinit aceste 
funcții la scruti-
nele anterioare 
sau vor susți-
ne un examen 
daca nu au mai îndeplinit aceste 
funcții. Modelul cererii se află în 
hotărârea Autorității Electorale 
Permanente Nr. 11/2015, dar este 
disponibil online și pe pagina web 
a Prefectura Timiș. 

Cererile completate integral vor fi 
depuse la Autoritatea Electorală- 
Biroul Județean Timiș, Bd. Revolu-
ției din1989 nr.17, Timișoara.  Aces-
tea vor avea anexate copia cărții 
de identitate și copia diplomei de 
studii absolvite.

AGROMEDIU - bani în 
plus pentru fermieri

Fermierii au posibilitate să solicite 
de la APIA și plăți suplimentare pe 
agromediu, pe langa subvențiile 
obișnuite.

Pentru a le putea primi, fermierii 
trebuie să dețină parcele cu supra-
fața minimă de 0,3 ha,  suprafata 
totală agricolă a fermei fiind nece-
sar să fie de minim 1 Ha. În cazul 
viilor, livezilor, culturilor de hamei, 
pepinierelor pomicole, pepiniere-
lor viticole și arbuștilor fructiferi, 
suprafața minimă a parcelei tre-
buie să fie de cel putin 0,1 Ha. Fer-
mierii pot beneficia de ajutoare de 
până la 200 de euro/an/ha, în func-
ție de mai multe condiții de mediu 
și de exploatare. 

Pentru mai multe detalii cu privire 
la programul Agromediu, precum 
și condițiile eligibile, pot fi des-
cărcate de pe pagina Ministerului 
Agriculturii - la secțiunea  Infor-
mare privind măsurile de mediu și 
climă aplicate în anul 2016 pe te-
renurile agricole sau la sediul APIA.

Un teren viran, transformat în parc
La începutul anului, muncitorii pri-

măriei au fost implicați în eradica-
rea unui focar de infecție chiar în cen-
trul comunei, la fosta brigadă, unde 
pe lângă ample lucrări de nivelare, 
s-a ridicat și un gard practic și estetic. 

Menționăm că pe acest teren cu sta-
tut legal încă neclar, de îndată ce i se 
vor rezolva problemele juridice, pri-
măria va realiza un frumos parc unde 
toți localnicii, de la cei mici până la 
cei mari, să poată să pși petreacă tim-
pul liber și să se relaxeze. 

Apelul dentistului către părinți: „Aduceți copiii la 
tratament, nu așteptați până este prea târziu!” 

După mai bine de o lună de la 
deschiderea cabinetului stoma-

tologic de la Beba Veche, primele re-
zultate încep să apară, tot mai mulți 
locuitori apelând la domnul doctor 
Vitalie Bucatari pentru a-și rezolva 
problemele stomatologice. „Începu-
tul este bun”, ne-a spus acesta, „dar 
depinde foarte mult de disponibilita-
tea oamenilor de a cheltui bani pen-
tru asta, deși prețurile practicate sunt 
mici”.

O problemă este că pacienții sunt 
obișnuiți să apeleze la dentist doar 
atunci când problemele sunt foarte 
grave și au dureri mari. Din păcate, la 
fel se întâmplă cu copiii, care în loc să 
fie tratați preventiv, calcă pe urmele 
celor mari, adoptând aceleași obice-

iuri. 

„Am avut și primii copii pacienți însă 
mult prea puțini. Din câte am văzut, 
sunt probleme mari la copii, iar pă-
rinții, deși sunt bine intenționați, nu 
totdeauna își dau seama ce se întâm-
plă cu dinții celor mici”, spune dom-
nul doctor. „Vă dau un exemplu. Sunt 
niște măseluțe ce ies pe la vârsta de 6 

ani, și sus și jos, sunt practic ultimele 
care apar dar sunt cele mai vulnerabi-
le. Părinții cred că sunt măsele de lap-
te și că nu e nicio problemă dacă se 
strică pentru că se schimbă. Nu este 
deloc adevărat, ele odată cariate, 
sunt ca și pierdute”, explică doctorul. 

„De multe ori, când vin la mine este 
deja prea târziu ca aceste măsele să 
mai fie salvate. Chiar azi am pacient 
un tânăr din Cherestur care a făcut 
abces, părinții credeau că este măsea 
de lapte, dar de fapt nu era așa. Au 
fost la Sânnicolau și la Timișoara, dar 
pentru a salva măseaua le-au cerut 
sume foarte mari. Probabil că eu îi voi 
trata la un sfert de preț, dar trebuie să 
fie conștienți că trebuiau să acțione-
ze mai devreme”.



Internet de mare viteză la Beba Veche 
Începând cu data de 15 Martie 2016 

serviciile de internet și telefonie fixă 
ale companiei Velsat sunt disponibile 
și în localitatea Beba Veche. Firma cu 
sediul la Valcani oferă servicii compe-
titive în mai multe localități din zona 
noastră. „Nu facem reclamă, dar pen-
tru comuna noastră, așa cum este ea 
amplasată, este o mare oportunita-
te. În plus, este vorba despre un în-
treprinzător local și merită încurajat. 
Iată că și la noi se pot face afaceri în 
domenii tehnologice, nu doar în agri-
cultură”, a spus primarul Bohancanu,

Date de contact:
Punct de lucru: Str. Principala Nr.222

Valcani, Timis, Romania
www.velsat.ro

Detalii contracte:
Telefon fix: 0356.829.104
Email: contact@velsat.ro

Suport tehnic:
Telefon fix: 0356.829.105
Email: suport@velsat.ro
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Case care plâng,
 case care mor

Scăderea generalizată a popu-
lației și exodul tinerilor în stră-

inătate, lasă urme adânci asupra 
satelor din toată țara, iar comuna 
Beba Veche nu face nici ea excep-
ție. Lăsate abandonate sau vizitate 
extrem de rar, multe case se degra-
dează pe zi ce trece, până când, în-
tr-un final, se dărâmă și dispar. 

Un exemplu recent, în fotografia 
de mai jos. Din păcate, legea nu dă 
administrațiilor locale prea multe 
pârghii pentru a-i determina pe 
proprietari să repare casele.

 „Nu putem să-i obligăm. Sunt situ-
ații complicate, uneori există litigii 
în familie, nu se pot înțelege cine 
să preia casa, așa că se degradează. 
Alții au plecat în străinătate și nu 
se mai interesează sau nu au sufi-
cienți bani să trimită în țară pentru 
întreținerea caselor bătrânești”, 
spune primarul Bohancanu. Abia 
atunci când casa devine un evi-
dent pericol public, primăria poate 
interveni pentru demolarea imobi-
lului, însă condițiile sunt drastice. 

„Trebuie să ne gândim serios, poa-
te că ar fi bine să pornim o dezba-
tere despre viitorul comunei, să 
vedem cum îi putem atrage pe cei 
plecați să se întoarcă și pe alții să 
vină să se stabilească aici”, mai spu-
ne primarul.

Curățenie de primăvară 
Fiindcă primăvara și-a intrat pe de-

plin în drepturi și mai ales că se 
apropie cu pași rapizi sărbătorile pas-
cale pentru creștinii ortodocși, Pri-
măria face un apel către toți cetățenii 
să ia măsuri pentru îmbunătățirea 
curățenie și a aspectului localităților, 
să-și văruiască pomii, să-și întrețină 
casele, iar cei care au posibilitatea să 
le vopsească sau văruiască. 

În schimb, autoritățile locale au în-
ceput să-și facă treaba, echipele de 
muncitori sunt prin comună pentru 
a tunde iarba pe spațiul verde și pe 
marginea drumurilor, se fac acțiuni 
de curățenie în diferite puncte (cum 
ar fi terenul viran de lângă școala 
mare) și în plus, se continuă campa-
nia de înlocuire a gardurilor inesteti-
ce în special de la grunduri și grădini.

Distracție și voie bună la 
Balul Mărțișorului 

În data de 12 martie a avut loc Balul 
Mărțișorului din comuna noastră, 

doar că, deși s-a dorit a fi programat 
la Beba Veche, s-a ales Cheresturul 
pentru că la căminul din Beba Veche 
a avut loc un eveniment privat rezer-
vat cu mult timp înainte. Astfel, nu 
s-a renunțat la organizarea balului, 
ci s-a mutat la Cherestur, unde toată 
lumea a putut fi invitată. „Doresc ca 
acest eveniment dedicat sărbătoririi 
Zilei internaționale a femeii să devină 
unul permanent, în fiecare an și pro-
punem ca într-un an să fie desfășurat 
la Beba Veche, în următorul la Chere-
stur și ciclul se va relua”, a spus prima-
rul Ioan Bohancanu.

Balul a început la orele 20.00 și a ți-
nut până târziu, dimineața, semn că a 
fost cu adevărat apreciat de cei peste 
200 de participanți. Formația Szidor 
din Nădlac s-a întrecut pe sine întru 
recital de zile mari care a bucurat pe 
toată lumea. Două picături de culoa-
re trebuie menționate aici, pe lângă 

distracția și voia bună, recitalul cu 
melodii în limba maghiară susținut 
de neobositul solist din Chesrestur, 
Tifan Marton, care efectiv a electrizat 
sala, atât prin repertoriul bogat cât și 
prin prezentarea originală a acestor 
melodii populare și ușoare în limba 

maghiară. 

A doua pată de culoare a fost un 
buchet de garoafe și o ciocolată ofe-
rite de către Primăria și Consiliul Lo-
cal Beba Veche tuturor doamnelor 
din sală.

Copilul tău merge la grădiniță
în fiecare zi?

Grădiniţa îi poate schimba viitorul.

Primii cinci ani de viaţă sunt cei mai importanți

pentru dezvoltarea creierului uman.

www.fiecarecopilingradinita.ro
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Cuvine-se cu adevărat... 
Cuvine-se cu adevărat să te fericim 
pe tine Născătoa-
re de Dumnezeu, 
cea pururea feri-
cită și prea-nevi-
novată și Maica 
D u m n e z e u l u i 
nostru.
Ceea ce ești mai 
cinstită decât 
heruvimii și mai 
mărită fără de asemănare decât se-
rafimii, care fără stricăciune pe Dum-
nezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine 
cea cu adevărat Născătoare de Dum-
nezeu te mărim și te cinstim. Pentru 
rugăciunile Preacuratei Tale Maici și 
ale sfinților părinților noștri, Doamne 
Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu 
miluiește-ne și ne mântuiește pe noi! 
Amin.

DECESE †
-

 Sărbători religioase 
ortodoxe 

Aprilie
• 23 S Sf. M. Mc. Gheorghe
• 24 D Duminica Floriilor

 Sărbători religioase 
romano-catolice 

Aprilie
• 4 L Buna-Vestire
• 25 L Sf. Marcu
• 29 V Sf. Ecaterina din Siena

Înger în cer, înger pe pământ
Povești adevărate, povești cu tâlc

Într-o zi frumoasă de vară, un înger 
a coborât din ceruri și a început 

să rătăcească pe deasupra acestei 
lumi străvechi, zburând peste câm-
puri și păduri, peste orașe și sate. La 
apus, el și-a întins aripile și și-a spus: 
„Acum, vizita mea s-a încheiat și tre-
buie să mă întorc în lumea luminii. 
Dar înainte de a pleca, doresc să iau 
cu mine câteva amintiri din această 
lume”.

El a văzut o grădină cu flori și și-a 
spus: „Ce frumoase sunt aceste flo-
ri și ce parfum minunat au”. A cules 
apoi cei mai frumoși trandafiri, a fă-
cut din ei un buchet și a spus: „Nu 
văd nimic mai frumos decât aceste 
flori; de aceea, le voi lua cu mine”.
Privind însă ceva mai atent, a vă-
zut un copilaș cu ochi strălucitori și 
obraji trandafirii care îi zâmbea ma-

mei sale. El și-a spus: „O, zâmbetul 
acelui copil este chiar mai frumos 
decât acest buchet. De aceea, îl voi 
lua de asemenea cu mine”.

Privind deasupra leagănului, el a vă-
zut iubirea mamei care se revărsa ca 
un fluviu asupra copilului ei, și și-a 
spus: „O, iubirea acelei mame este 
de departe cel mai frumos lucru pe 
care l-am văzut pe acest pământ; 
de aceea, o voi lua de asemenea cu 

mine”.
Ducând cu el aceste trei comori, el 
și-a întins aripile și s-a îndreptat că-
tre porţile perlate ale raiului. Când a 
ajuns, s-a oprit și și-a spus: „Înainte 
de a intra, doresc să îmi examinez 
încă odată amintirile”. S-a uitat la flo-
ri, dar acestea se ofiliseră deja. S-a ui-
tat la zâmbetul copilului, dar acesta 
crescuse și nu mai zâmbea. S-a uitat 
apoi la iubirea maternă, iar aceasta 
strălucea la fel de vie ca la început, 
în toată splendoarea ei.

Îngerul a aruncat florile ofilite și zâm-
betul palid, a intrat în rai și a adunat 
întreaga oaste a cerului, spunând: 
„Acesta este singurul lucru pe care 
l-am găsit pe pământ care și-a păs-
trat întreaga frumuseţe până când 
am ajuns în rai: iubirea maternă”.

Căsătorii 
Ranete Doru cu 

Bratei Ana-Bianca
Șovar Marius-Daniel cu 

Suciu Rozalia
Sumălan Dumitriu-Gabriel cu 

Ranete Daniela

Gyemant Edgard cu 
Toth Sidonia- Silvia

Casă de piatră!

Majorate 
Balog Mihai Dacian 6/03

Nașteri 
-

Cele 7 scheme de plăți APIA

Începând cu anul de cerere 2015, 
APIA le achită fermierilor, în baza 

cererii unice, șapte scheme de plăți 
directe, fiecare cu cuantumuri, re-
spectiv condiții diferite de eligibilita-
te. Pe baza acestor scheme, subven-
ția maximă pe care o poate încasa un 
producător agricol pe anul 2015 este 
de 229,0748 euro/ha. 

Fermierii vor putea depune în anul 
2016, la sediile Agenţiei de Plăţi și In-
tervenţie pentru Agricultură, o singu-
ra cerere de plata pentru obținerea 
subvențiilor, fie ca sunt crescători de 
animale, fie ca sunt fermieri din zona 
de producție vegetala. Aceștia trebu-
ie să fie fermieri activi.

Modalitatea de verificare a criteriului 
de “fermier activ”, schemele de spri-
jin, condiţiile și cerințele specifice fi-
ecărei scheme, sunt reglementate de 
prevederile OUG. nr.3/2015, aproba-
tă prin Legea 104/2015, completată 
de Legea 16/2016 pentru aprobarea 
OUG nr. 15/2015, precum și de Ordi-

nul MADR nr. 619, modificat și com-
pletat de OMADR nr. 234/2016.

Campania de primire a cererilor uni-
ce de plată se derulează în perioada 1 
martie – 16 mai 2016 fără penalităţi, 
respectiv 17 mai – 10 iunie cu penali-
zări de 1% pentru fiecare zi lucrătoa-
re de întârziere.

Suprafața eligibilă a exploatației tre-
buie să fie de minimum 1 ha, iar su-
prafața parcelei agricole de minim 
0,3 ha, cu excepţia celor de culturi 
permanente (vită de vie și pomi fruc-
tiferi), care au dimensiunea minimă 
de 0,10 ha.

În cazul fermierilor care primesc spri-
jin cuplat pentru culturile de legume 
cultivate în sere si solare, plățile se 
acordă cu condiția ca suprafața eli-
gibilă a exploatației pentru care sunt 
solicitate sau trebuie acordate plăți 
unui fermier să fie de minimum 0,3 
ha.

1.Schema de plată unică pe supra-
față (SAPS) - Pentru anul 2015, cuan-
tumul plăti SAPS, a fost stabilit la ni-
velul sumei de 79,7392 euro/ha, în 
echivalent.

2.Plata redistributivă -  Pentru anul 
2015 cuantumul plăţii redistributive 
a fost stabilit la nivelul sumei de 5 
Euro/ha pentru exploataţiile cuprin-
se între 1 – 5 ha și de 51,0789 euro/
ha, pentru cele cuprinse între 6 – 30 
ha, în echivalent.

3.Plata pentru practici agricole 
benefice pentru climă, și mediu 
-  Pentru anul 2015, cuantumul plăti 
de înverziere sau ecologizare, a fost 
stabilit la nivelul sumei de 59,1277 
euro/ha, în echivalent.

4.Plata pentru tinerii fermieri - 
Pentru anul 2015, cuantumul plăti 
pentru tinerii fermieri, a fost stabilit 
la nivelul sumei de 19,9348 euro/ha, 
în echivalent

5.Schema de sprijin cuplat – în do-
meniul vegetal și zootehnic

6.Schema simplificată pentru micii 
fermieri
7.Ajutoarele naționale tranzitorii 
(ANT), se acordă anual, în domeniul 
vegetal și zootehnic, în limita preve-
derilor bugetale ale MADR - Cuantu-
mul ajutoarelor naționale tranzitorii 
în sectorul vegetal pentru culturile 
amplasate pe teren arabil (ANT 1) este 
de 19,1942 euro/ha pentru anul de 
cerere 2015.


