
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală ȚINUTUL ZIMBRILOR 

       

 Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•FORMARE ȘI TRANSFER DE CUNOȘTINȚE PE 
TERITORIUL GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR

Denumirea 
proiectului

•Proiectul a asigurat transferul de cunoștințe 
prin acțiuni demonstrative și de formare în 
rândul persoanelor din teritoriul GAL Ținutul 
Zimbrilor pentru îmbunătățirea cunoștințelor 
de baza si asimilarea rezultatelor cercetării și a 
inovării, prin activitățile de identificare, 
selecție participanți, pregătirea activităților de 
instruire,realizarea activităților de 
instruire,activitati de promovare, organizare, 
monitorizare si evaluare a proiectului.

•Rezultatele proiectului: - 20 de participanți 
identificați și instruiți; 5 vizite de lucru.

Descrierea 
proiectului 

•Obiectivul specific al proiectului s-a atins 
prin atingerea celor două obiective 
operaționale:

•1. Realizarea unor activităţi demonstrative 
care au vizat bune practici în sectorul 
agroalimentar prin tehnologii inovative, 
management performant, protecția mediului 
și a peisajului.

•2. Realizarea unor cursuri de formare care au 
îmbunătățit competențele participanților în 
domeniile: tehnologii agricole și 
agroalimentare inovative, standarde 
comunitare la nivelul fermei, managementul 
general al fermei, eco-conditionalitatea, 
ameliorarea peisajului și protectia mediului

Obiective

•20 de participanți identificați și instruiți de 
pe teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor

•5 vizite de lucru
Rezultate

• Activitățile de instruire au fost orientate pe 
elementele de identitate regională pentru a 
veni în sprijinul participanților în direcția 
creșterii peroformanțelor proceselor pe care 
le desfășoară și utilizarea oportunităților și 
punctelro tari furnizate de arealul în care 
activează.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
Teritoriul GAL, Jud. Neamț

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305                

art. 14, alin 1

Domeniul de intervenție   
1A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

98.082,22 lei/                    
21.031,35 euro

Valoarea contribuției 
private                                                

0

Perioada de implementare a 
proiectului                       

18.09.2019-16.10.2020

Beneficiarul proiectului 
UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE 

AGRICOLE ȘI MEDICINĂ 
VETERINARĂ “ION IONESCU 

DE LA BRAD” DIN IAȘI

Date de contact Sef lucr. dr. 
Radu-Adrian MORARU

Telefon fix/mobil: 
0740587139 Fax: 0232 

219.175, E-mail: 
ramoraru@yahoo.com


