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Moment istoric pentru comuna Beba Veche: 
au început lucrările la rețeaua de canalizare!

Un adevărat moment istoric – așa 
poate fi caracterizată data de 6 

iunie 2017, ziua în care prima cupă 

de excavator a săpat în pământul ne-

gru al comunei noastre pentru a in-

troduce atât de mult așteptata rețea 

de canalizare. O rețea menită să pro-

pulseze cu adevărat comuna noas-

tră în mileniul III. Anul viitor, când 

această rețea va fi terminată și pusă 

în funcțiune, comuna Beba Veche va 

avea toate condițiile necesare unui 

trai civilizat, modern, demn de o lo-

calitatea europeană.

Așa cum v-am anunțat în numerele 

precedente ale Curierului, imediat 

după ce s-au finalizat toate procedu-

rile birocratice, s-a dat ordinul de în-

cepere a lucrărilor, s-au făcut organi-

zările de șantier și s-a început, efectiv, 

munca pe străzile comunei. 

DOUĂ ȘANTIERE DESCHISE LA 

BEBA VECHE

Astfel, la Beba Veche s-au deschis 

două șantiere simultan, pe care se ac-

ționează cu utilaje adecvate și echipe 

de muncitori calificați. S-a început 

din periferii, și apoi, pe măsura ce se 

avansează, se va ajunge la ulița mare, 

începând cu strada care duce la cimi-

tir până în cartierul Bocenhaza. 

Echipele de muncitori au început să 

lucreze la foc continuu, să sape pen-

tru introducerea tubulaturii de ca-

nalizare menajeră și a căminelor de 

vizitare. În funcție de nivel și de pan-

ta de înclinare a țevilor se efectuea-

ză săpături la adâncimi între 1,5 și 4 

metri. Ritmul cu care se lucrează este 

unul foarte bun, ca dovadă că firma 

constructoare - Proserv Deva – are 

o bună reputație pentru capacitatea 

tehnică și financiară de a face lucrări 

de mare anvergură.

Se lucrează foarte ordonat, după un 

grafic precis, se introduc tuburile și 

gurile de vizitare, după care se astu-

pă imediat și practic deranjul produs, 

atât ca praf cât și ca zgomot nu du-

rează mai mult de 1-2 zile în fața ca-

selor. În plus, echipele de muncitori 

ce intervin manual acționează pentru 

limitarea oricăror pagube colateral.

„Vremea este bună, nu se creează 

noroi și ne dorim ca până în luna no-

iembrie a acestui an, toate tuburile să 

fie introduse în pământ iar după vom 

trece la faza a II-a, anul viitor, la bran-

șarea tuturor gospodăriilor la rețea-

ua de canalizare”, a declarat prima-

rul Ioan Bohancanu. „Pe această cale 

vreau să fac un apel către toți locu-

itorii din Beba Veche și Pordeanu să 

înțeleagă deranjul care se face în fața 

caselor cu această lucrare dar aceasta 

este situația”, a mai spus acesta.

ATENȚIE LA ȘANTIERE

Pentru mulți locuitori, lucrările pre-

zintă un mare interes, însă Primăria 

atrage atenția că toată lumea trebuie 

să se țină departe de șantiere, să nu 

intre acolo, pentru că sunt utilaje care 

efectuează manevre și gropi săpate, 

și există riscul accidentelor. „Îi rugăm 

pe toți locuitorii să fie precauți și mai 

ales să aibă grijă de copii, să îi supra-

vegheze astfel încât aceștia să nu se 

joace în preajma utilajelor sau pe 

unde s-au făcut săpături, pentru că se 

pot surpa malurile și se pot întâmpla 

accidente”, avertizează primarul.

În altă ordine de idei, muncitorii tre-

buie să fie lăsați să își facă treaba și 

de aceea este bine să colaborați cu 

ei, să mutați mașinile sau utilajele 

agricole din calea construcorilor etc.. 

Aceștia sunt coordonați cu exactitate 

de specialiști care urmează un grafic 

de lucrări, cunosc foarte bine cotele 

și parametrii și au tot interesul să lu-

creze repede și bine.

LUNA VIITOARE ÎNCEP ȘI ASFAL-

TĂRILE

Începând cu luna iulie se va demara 

și tronsonului al II-lea al proiectului 

pe măsura 3.2.2., și anume asfaltarea 

străzilor.  În acest moment, echipele 

firmei constructoare - SylCon Trans 

Arad – lucrează în comuna Dudeștii 

Vechi, unde au de asfaltat 6 km de 

străzi.

După ce vor finaliza o parte din lu-

crările de acolo, se vor muta și în co-

muna noastră și vor începe cu străzi-

le din Cherestur. După Cherestur vor 

veni la Beba Veche și vor interveni pe 

străzile unde au fost deja îngropate 

conductele de canalizare. S-a luat de-

cizia de a ordona în acest fel lucrările 

pentru a nu risca să fie stricat asfaltul 

de către utilajele care lucrează la ca-

nalizare.
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S-a încheiat 
amenajarea terenului 

de sport de la C
herestur

Echipa de muncitori a Primăriei a 
finalizat lucrarea de amenajare 

a terenului de sport de la Chere-
stur. Totuși, aici nu se va juca fot-
bal prea curând pentru că gazonul 
semănat trebuie să crească și să se 
îndesească înainte ca suprafața de 
joc să poată fi folosită. 

„Felicit echipa de constructori pen-
tru lucrarea făcută. Au dat dovadă 
de seriozitate și au venit cu foarte 
multe idei bune pe care le-au pus 
în practică” a spus primarul Ioan 
Bohancanu. 

Odată pusă la punct suprafața și 
împrejmuirea, Primăria va trece la 
etapa următoare, și anume amena-
jarea terenurilor de fotbal și mini-
fotbal, a spațiilor destinate specta-
torilor și a locurilor de recreere. 

În primă fază se vor monta porțile, 
după care se va face o prioritizare 
a lucrărilor și se va decide calea de 
urmat, astfel încât terenul să fie 
transformat într-o locație funcțio-
nală, accesibilă tuturor, un punct 
de referință pentru petrecerea tim-
pului liber la Cherestur.

A început colectarea selectivă a 
deșeurilor, la Beba Veche

Începând cu data de 20 iunie 2017, 
Primăria a dat startul colectării se-

lective a deșeurilor pe raza comunei 
Beba Veche. Cele 10 seturi de euro-
pubele achiziționate au fost reparti-
zare în toate cele 3 localități ale co-
munei, astfel: 7 la Beba Veche, 2 la 
Cherestur și 1 la Pordeanu. Totodată, 
a fost trimisă o scrisoare (pe care o 
publicăm alăturat).

Ori de câte ori se vor umple pubelele 
ele vor fi preluate de echipele Primă-
riei, vor fi golite, iar deșeurile vor fi 
transportate la centrul de colectare. 
Toate deșeurile vor fi predate la cen-
tre specializate, iar banii obținuți în 
acest fel vor fi folosiți pentru plata 
salariilor muncitorilor de salubritate.

Menționăm că această colectare 
selectivă este o condiție obligato-
rie pentru ca taxa de gunoi stabilită 
să rămână la același nivel ca până 
acum. „Dacă nu procedam în acest 
mod riscam, în primul rând, amenzi 
usturătoare pentru că nu respectăm 
legislația europeană. Apoi, trebuia 
să creștem taxa de gunoi și să plătim 
penalități”, a explicat primarul Bohan-
canu. El a atenționat că nu trebuie să 
se înțeleagă greșit și că taxa de gunoi 
trebuie plătită în continuare.

DE CE SUNTEM OBLIGAȚI SĂ CO-
LECTĂM SELECTIV?
România, prin capitolul 22 din Trata-
tul de Aderare la Uniunea Europeană, 
privind protecția mediului, și-a asu-
mat printre alte obligații, gestionarea 
corespunzătoare a deșeurilor la ni-
vel național. La sfârșitul anului 2011 
a fost promulgata Legea 211/2011 
(Regimul Deșeurilor), principalul 
obiectiv al acestui cadru legal fiind 
reducerea cantității de deșeuri elimi-
nate în favoarea creșterii cantității de 
deșeuri valorificate. Concret, trebuie 
încurajată pe cât posibil valorificarea 
și reciclarea.

Producătorii de deșeuri și autoritățile 
administrației publice locale au ur-
mătoarele îndatoriri, conform Regi-
mului Deșeurilor:
a) să atingă, până în anul 2020, un ni-
vel de pregătire pentru reutilizare și 
reciclare de minimum 50% din masa 
totală a cantităților de deșeuri, cum 
ar fi hârtie, metal, plastic și sticlă pro-
venind din deșeurile menajere;
b) să atingă, până în anul 2020, un 
nivel de pregătire pentru reutilizare, 
reciclare și alte operaţiuni de valorifi-
care materială de minimum 70% din 
masa cantităţilor de deșeuri nepe-
riculoase provenite din activităţi de 
construcţie și demolări.

Dragi locuitori ai comunei Beba Veche,

 Ne adresăm și acum dumneavoastră cu lămuriri privind situația co-
lectării selective a deșeurilor din Beba Veche, așa cum este organizată de legi-
le de mediu în vigoare.
 În acest sens a fost înființat un centru de colectare selectivă a deșe-
urilor, în punctul numit „Baba Tica” din Beba Veche unde se vor depozita în 
vederea predării către firme specializate toate deșeurile care se vor colecta în 
europubelele de 1000 litri amplasate în diferite puncte din comună, astfel: 7 
seturi de containere la Beba Veche, 2 seturi de containere la Cherestur și 1 set 
de containere la Pordeanu.
 Odată cu amplasarea acestora, toți cetățenii sunt sfătuiți să respecte 
indicațiile de colectare înscrise pe fiecare container în următorul mod:

• containerul verde cu indicația „STICLE+DOZE” se vor introduce doar 
sticle, borcane și doze de aluminiu (nu sticle de plastic, metale)
• containerul galben cu indicația „PLASTIC” se vor introduce doar reci-
pientele de plastic golite de conținut, presate și fără dop
• containerul albastru cu indicația „HÂRTIE” se vor introduce cutii de 
carton pliate și presate, hârtii provenite din caiete, ziare, reviste.

 În nici unul din containere nu este permisă aruncarea altor gunoaie 
menajere. Acest lucru este sancționat cu amendă între 500 – 1.000 lei. 
 În mod periodic, echipa specializată de la Serviciul Public al Primăriei 
va prelua și depozita conținutul containerelor în compartimentele locului de 
colectare de la „Baba Tica”.
 Restul gunoaielor menajere, altele decât sticlă, doze, plastic și hârtie 
se vor colecta lunar de mașina de salubritate, după programul care v-a fost 
transmis în ziarul local.
 Acționând în acest mod vă asigurăm că tarifele de colectare a guno-
iului nu se vor modifica în sensul majorării acestora, iar în funcție de rezultate 
este posibilă reducerea acestora.
 Suntem cu toții conștienți că, la fel ca la orice acțiune nouă, vor apă-
rea nelămuriri, dar știm că atunci când cetățenii se vor implica, atunci cu 
siguranță, așa cum ne-am propus, comuna Beba Veche va deveni cea mai 
curată comună din județul Timiș.

Primar,
Ioan Bohancanu
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Grădinița Beba Veche 
intră în reparații 

capitale

În cele trei luni de vacanță, echi-
pa de muncitori ai Primăriei va 

deschide un amplu șantier atât la 
grădiniță cât și la școala cu clasele 
V-VIII.

Având în vedere că nu s-au cla-
rificat problemele cu terenul pe 
care se va construi capela și acest 
lucru ar mai putea dura cțâteva 
luni bune, timpul fiind deja foarte 
înaintate, s-a luat decizia ca banii 
alocați pentru capelă, respectiv 
185.000 lei din bugetul de investiții 
al comunei, să fie redistribuiți către 
învățământ. 

Cu cești bani se va realiza în pri-
mul rând renovarea în totalitate a 
grădiniței, atât în interior cât și pe 
exterior, precum și reamenajarea 
curții. Se vor schimba geamurile, 
acoperișul și posibil și parchetul. 
Se va reface zugrăveala, grupu-
rile sanitare, se va monta izolația 
termică pe exterior și se va reface 
fațada. Afară se va înlocui gardul 
vechi și ponosit cu unul nou, mai 
frumos, iar în curte se vor planta 
arbuști ornamentali.

TEREN SINTETIC LA ȘCOALĂ
La școala generală, unde s-au fă-
cut investiții mari anii trecuți și 
nu este nevoie de zugrăvire, se va 
pune accent pe construirea unui 
teren sintetic de fotbal la care vor 
avea acces nu doar elevii în orele 
de sport ci și toți tinerii cărora e 
place să practice sport, în orele de 
după masă și în week-enduri, după 
un orar stabilit ce va fi comunicat 
după inaugurarea terenului. 

S-a luat această decizie și datorită 
faptului că s-a renunțat la demo-
larea și construirea unei noi gră-
dinițe, întrucât proiectul nostru, 
prezentat și în paginile ziarului, 
deși a fost depus, nu a fost accep-
tat, evaluatorii considerând că este 
prea mare grădinița nouă în raport 
cu populația și numărul efectiv de 
copii.  Totuși, nu se renunță la ide-
ea de a construi noi laboratoare și 
probabil acest proiect, separat, se 
va depune în următoarea perioa-
dă, când se deschid liniile de finan-
țare din fonduri europene.

Final de an școlar cu premii și excursii 
pentru toți elevii

Anul școlar 2016-2017 s-a încheiat 
cu bine la Școala din Beba Veche, 

copiii bucurându-se, în sfârșit, de va-
canța mult dorită. 

PREMIUL FUNDAȚIEI „BUNUL SA-
MARITEAN”
Și în acest an, ceremonia de închide-
re a anului școlar a fost marcată de 
acordarea Premiului Fundației „Bunul 
Samaritean” din Beiuș, pentru elevul 
din Beba Veche cu cele mai bune re-
zultate la limba și literatura română. 

În acest an, premiul a fost câștigat 
de eleva Terlai Ramona Raluca, din 
clasa a VIII-a, ale cărei rezultate au ie-
șit în evidență, prin munca depusă 
și dragostea pentru carte. Premiul în 
bani, în valoare de 600 de lei, a fost 
înmânat personal de domnul primar 
în cadrul festivității de închidere a 
anului școlar și decernare a premiilor. 

Pe această cale, domnul primar le-a 
transmis felicitări tuturor elevilor cu 
rezultate bune, și le-a urat mult suc-
ces celor care merg mai departe la li-
ceu, cu speranța că vor reprezenta cu 
cinste comuna, oriunde îi vor purta 
pașii în cariera școlară și profesională, 
iar prin rezultatele lor să ne onoreze 
așa cum au făcut-o și până acum. 

EXCURSII PENTRU TOȚI ELEVII
În data de 16 iunie 2017 a fost orga-
nizată tradiționala excursie de sfâr-
șit de an, organizată și susținută de 
Primăria Beba Veche. Toți elevii au 
beneficiat de această excursie, însă 
s-au format două grupe, cu destinații 
diferite.

Astfel, pentru cei de la clasele I-IV 
s-a organizat o deplasare în județul 

Arad, unde au fost vizitate obiective 
precum Mănăstirea Radna, Monu-
mentul Eroilor de la Păuliș sau Casa 
memorială „Ioan Slavici” de la Lipova. 
Pentru elevii de la clasele V-VIII s-a 
organizat o excursie în Hunedoara, 
unde au fost vizitate obiective pre-
cum Castelul Huniazilor, Rezervația 

de zimbri de la Hațeg și cetatea Sar-
misegetusa. 

Copiii s-au simțit extraordinar de 
bine, s-au bucurat de ieșirea în natură 
și de tot ceea ce au văzut. Cu siguran-
ță vor purta cu ei toată viața amintiri-
le de neuitat din această excursie. 

Elevii Premianți Anul Școlar 2016-2017
Școala Gimnazială Beba Veche

CLASA A V-A
Premiul I 

Giuroescu Alessia
Premiul II

Garaba Alina Nicoleta
Timiș Antonella

Mențiune
Coman Adelina-Florentina

CLASA A VI-A
Premiul I 

Pop Adrian Vasile
Premiul II 

Șovar David-Daniel
Premiul III

Terlai Robi-Lucian
Mențiune 

Boroș Patricia-Vanessa
Bratei Beatrice-Oana

Kardoș Eduard-Cristian
Pîrlăgeanu Andrei-Georgian

Ranete Alin
Muntean David
Băluțoiu Iulian

CLASA A VII-A
Premiul I 

Velișca Tania Adelina 
Mențiune 

Vizeteu Ionuț Cătălin

CLASA A VIII-A
Premiul I 

Paul Denisa Marinela 
Terlai Ramona Raluca

Premiul II 
Velișca Adriela Cătălina

Premiul III 
Mîț Alex Emanuel

Mențiune 
Șipoș Steven Sylvester

 Nemeț Adelina Alexandra
Lihăț Diana Titiana

Căpăț Cătălin
Marocico Giorgiana Florica
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Rugăciune către Sfântul Ilie 
Preamărite și preaminunate prooro-
cule al lui Dumuezeu, Ilie, care ai lumi-
nat pe pământ cu viaţa ta îngerească, 
cu râvna ta fierbinte către Dumnezeu 
Atotţiitorul, nimicește prin rugăciu-
nile tale, proorocule, năravurile cele 
rele ale lumii, ce întinează neamul 
creștinesc prin necinstirea credinţei 
dreptslă-
v i t o a r e , 
faţă de 
rânduieli-
le Sfintei 
Biserici, a 
porunci -
lor Dom-
n u l u i , 
prin ne-
cinst i rea 
părinţilor 
și a stăpanitorilor ce ne stăpânesc, 
aruncând astfel lumea în bezna ne-
cinstei, a desfrâului și a pierzaniei. 
Depărtează de la noi, preamărite pro-
orocule, prin mijlocirea ta către Dom-
nul, dreapta mânie a lui Dumnezeu; 
apără orașele, satele și ţara noastră 
de secetă, de foamete, de furtuni nă-
praznice, de cutremur, de boli și răni 
aducătoare de moarte, de neînţele-
geri între fraţi, de năvălirea asupra 
noastră a altor neamuri și de războiul 
cel dintre noi.
Amin.

DECESE †
Holas Ioan (65 ani)

 Sărbători religioase 
ortodoxe 

Iulie
• 2 D Aducerea veșmântului Născă-
toarei de Dumnezeu în Vlaherne;
• 20 J Sf. Slăvitul Prooroc Ilie Tesvi-
teanul 

 Sărbători religioase 
romano-catolice 

Iulie
• 3 L Sf. Toma, apostol
• 20 J Sf. Ilie, profet
• 22 S Sf. Maria Magdalena

O altă viață
Povești adevărate, povești cu tâlc

În pântecele unei mame erau doi 
copii. Unul l-a întrebat pe celălalt : 

Crezi în viața după naștere? 

Celălalt i-a răspuns : Cum așa ? De-
sigur ! Trebuie să existe ceva după 
aceea. Poate suntem aici tocmai ca 
să ne pregătim pentru ce va urma. 
Nonsens ! spune primul. Ce fel de 
viață ar fi aceea? 

Nu știu, zice celălalt, dar ar putea fi 
mai multă lumină ca aici, de exem-
plu. Poate am merge cu picioarele 
noastre și am mânca cu gurile noas-
tre. 
Poate am dezvolta alte simțuri pe 
care acum nu putem să le înțele-
gem. 

Primul îi răspunde: Absurd ! Mersul 
este ceva imposibil. Și să mâncăm 
cu gurile noastre? Ridicol ! Doar 
avem un cordon ombilical care ne 

oferă tot ce avem nevoie. Dar acest 
cordon este foarte scurt. Viața după 
naștere este logic exclusă. 
Al doilea insistă: Totuși eu cred că 
urmează ceva, care ar putea fi diferit 
de ce-i aici. Poate nu vom mai avea 
nevoie de cordonul ombilical. 
Nonsens ! replică primul. Mai pre-
sus de orice, dacă există viață după 
aceea, de ce nu s-a întors nimeni de 
acolo să ne spună ? 

Nașterea este sfârșitul vieții, și ce ur-
mează după aceea e doar întuneric 

și tăcere, doar uitare. Nu-i nimeni 
acolo. 
Nu știu, zice al doilea, dar sigur o s-o 
întâlnim pe Mama care o să ne poar-
te de grijă. 

Mama? se miră cel dintâi. Tu chiar 
crezi în Mama? Mă faci să râd. Dacă 
Mama există, atunci unde-i Ea acum? 
Al doilea răspunde: Este în jurul nos-
tru. Suntem înconjurați de Ea. Sun-
tem ai Ei. Trăim în Ea. Fără Ea această 
lume a noastră n-ar putea exista. 
Primul zice : Ei bine, eu n-o văd, așa 
că-i logic că Ea nu există. 

La aceasta, al doilea spune : Uneori, 
când stăm în liniște, când ne con-
centrăm și ascultăm cu adevărat, 
putem să-I simțim prezența, să-I 
auzim vocea plină de dragoste, che-
mând spre noi de acolo, de sus...”

 (Wayne Dyer)

Căsătorii 
Petri Dănuț cu 

Șovar Denisa-Iasmina 

Casă de piatră!

Majorate 

Solomon Zenovica-Gabriela  

Nașteri 

Corcodan Ianis Bogdan (17.05)

PNDR: cum puteți obține fonduri 
europene pentru ferme mici

Agricultorii mai au la dispozitie 
aproximativ o luna si jumatate 

pentru a accesa fonduri europene 
nerambursabile pentru ferme mici, 
prin intermediul Programului Nati-
onal de Dezvoltare Rurala (PNDR) 
2020. Termenul maxim de depunere 
este finalul lunii iulie ori pana la epu-
izarea fondurilor alocate.

Cei care pot beneficia de astfel de 
fonduri sunt fermierii care detin in 
proprietate sau folosinta o exploata-
tie agricola incadrata in categoria de 
ferma mica 4.000 – 11.999 SO (valoa-
rea productiei standard).Exploata-
tia agricola trebuie sa indeplineasca 
urmatoarele conditii obligatorii: are 
o dimensiune economica cuprinsa 
intre 4.000 – 11.999 € S.O., este inre-
gistrata ca microintreprindere/ intre-
prindere mica, este inregistrata de 
solicitant, in nume propriu sau sub 
forma de organizare eligibila pentru 
accesarea sprijinului cu cel putin 24 
de luni inainte de solicitarea sprijinu-
lui prin intermediul submasurii 6.3, in 
Registrul Unic de Identificare – APIA 
si/ sau in Registrul National al Exploa-
tatiilor – ANSVSA, precum si la Prima-
rie in Registrul agricol.

In cadrul unei familii (sot/ sotie) doar 
unul dintre membri poate benefi-
cia de sprijin indiferent de forma de 
organizare a membrilor familiei afe-
renta accesarii submasurii 6.3 (PFA, 
II, IF, SRL). Contractele care confera 
dreptul de folosinta asupra terenuri-
lor agricole trebuie sa fie incheiate in 

numele solicitantului si sa fie valabile 
la momentul depunerii cererii de fi-
nantare.

In ceea ce priveste cladirile asupra 
carora se intervine cu modernizari/ 
extinderi si a terenurilor pe care se 
vor realiza proiecte ce presupun lu-
crari de contructii montaj, contrac-
tele care confera dreptul de folosinta 
vor fi incheiate pe o perioada egala 
cu perioada de implementare si mo-
nitorizare a proiectelor.

Solicitantul nu va reduce dimensiu-
nea economica prevazuta la depu-
nerea cererii de finantare a exploata-
tiei agricole pe durata de executie a 
proiectului cu mai mult de 15%. Prin 
exceptie, in cazul pepinierelor, mar-
ja de fluctuatie de maximum 15% a 
dimensiunii economice poate fi mai 
mare. Cu toate acestea, dimensiunea 
economica a exploatatiei agricole nu 
va scadea, in nici o situatie, sub pra-
gul minim de 4.000 S.O. stabilit prin 
conditiile de eligibilitate.

In cazul in care exploatatia agricola 
vizeaza cresterea animalelor, Planul 
de afaceri va prevede in mod obli-
gatoriu platforme de gestionare a 

gunoiului de grajd, conform norme-
lor de mediu (cerinta va fi verificata 
la momentul finalizarii implementarii 
Planului de afaceri, respectiv inainte 
de acordarea transei a doua); in cazul 
in care in cadrul exploatatiei agrico-
le exista o platforma de gestionare a 
gunoiului de grajd care respecta nor-
mele de mediu/ care trebuie adapta-
ta la normele de mediu, in Planul de 
Afaceri se va detalia acest aspect.

Nu este obligatoriu ca solicitantul sa 
fie incadrat intr-o activitate salariza-
ta, aceasta conditie se aplica doar 
solicitantilor care se afla intr-o astfel 
de situatie. Locul de munca poate fi 
considerat sediul social sau punctul 
de lucru al angajatorului, care trebuie 
sa fie in acelasi UAT sau zona limitrofa 
a UAT-ului in care este inregistrata ex-
ploatatia. In cazul in care solicitantul 
va fi incadrat intr-o activitate salari-
zata, ulterior termenului de maxim 
9 luni de la data semnarii deciziei de 
finantare, acesta va notifica AFIR cu 
privire la locul de munca, in termen 
de 10 zile calendaristice de la data 
angajarii.

Sprijinul nerambursabil este de 
15.000 Euro si se acorda in doua tran-
se astfel: 75% din cuantumul spriji-
nului la primirea deciziei de finantare 
si 25% din cuantumul sprijinului in 
maximum 3 ani de la primirea decizi-
ei de finantare. Sprijinul se va acorda 
pe o perioada de 3/ 5* ani (*perioada 
de 5 ani se aplica doar pentru secto-
rul pomicol).
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