
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 

Locală Valea Șomuzului  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• ``Dezvoltare durabila prin formare 
profesionala in sectorul agricol pe teritoriul 
GAL Valea Somuzului``

Denumirea 
proiectului

• Obiectivul specific al proiectului consta in
asigurarea transferului de cunostinte prin
cursuri de formare profesionala si dobandirea
de competente, in randul persoanelor din
teritoriul GAL Valea Somuzului pentru
imbunatatirea cunostintelor de baza din
punct de vedere tehnic cat si economic pentru
managementul si administrarea fermelor si
asimilarea rezultatelor cercetarii si a inovarii
in sensul cresterii calitatii productiei agricole.

Descrierea 
proiectului 

• realizarea unor activitati de formare
profesionala cu privire la caile de
dezvoltare durabila prin eficienta
economica,sociala si de mediu in sensul
cresterii competitivitatii agriculturii;

• dezvoltarea abilitatii fermierilor pentru
practicarea unui management eficient
prin dobandirea cunostintelor necesare
pentru valorificarea eficienta a
resurselor;

• realizarea unor schimburi de experienta
cu privire la caile de dezvoltare durabila
prin eficienta econimica, sociala si de
mediu.

Obiective

• un numar de 30 de paticipanti la cursuri;

• suport de curs elaborat;

• resurse umane implicate - echipa de 
proiect 4 persoane - condusa de conf. dr 
George Ungureanu;

• resurse materiale implicate: 
echipamente IT, materiale birotica , 
materiale consumabile, mijloace de 
transport persoane

Rezultate

•cresterea calitatii managementului prin
imbunatatirea cunostintelor fermierilor
in scopul practicarii de tehnici si
tehnologii agricole si inovative;

• diversificarea activitatilor in
exploatatiile agricole;

• implementarea angajamentelor de
agro-mediu, clima si agricultura
ecologica.

Lecții învățate/ 
recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului: str. 
Aleea Mihail Sadoveanu, nr 

3, IASI  

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 2013, art 

art 5, art 14

Domeniul de intervenție

1C

Valoarea finanțării 
nerambursabile 100% 

15.156,47 euro

Valoarea contribuției 
private 

0

Perioada de implementare a 
proiectului: 9 luni + 3 luni 
prelungire conform  act 

aditional

Beneficiarul proiectului 

Universitatea de Stiinte 
Agricole si Medicina 

Veterinara``I. Ionescu de la 
Brad `` din Iasi

Date de contact: Ungureanu 
George - reprezentant legal  



 

 



 

 



 


