
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 
Locală “Asociația Podișul de Nord al Bârladului“  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•Dezvoltare durabilă prin transfer de 
cunoștințe și acțiuni de informare pe 
teritoriul GAL Podișul de Nord al Bârladului 

Denumirea 
proiectului 

• Prin acest proiect, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară 
"Ion Ionescu de la Brad", a realizat actiuni de informare a fermierilor din 
teritoriul GAL menite să îmbunătățească cunoștințele acestora în scopul 
practicării de tehnici și tehnologii agricole inovative, ca urmare a rezultatelor 
cercetărilor (aplicarea unor tehnologii performate de cultura a plantelor și de 
crestere a animalelor; soiuri, hibrizi și rase de animale) justificate prin faptul 
că progresul tehnic poate reprezenta un vector determinant pentru creșterea 
competitivității actorilor economici din teritoriul  GAL.  

• Activitățile proiectului au constat în îmbunătățirea cunoștințelor legate de 
standardele comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de grajd, 
îmbunătățirea calității producției, respectiv: normele de ecocondiționalitate 
în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin; protecția apelor împotriva poluării 
cu nitrați din surse agricole; recomandări privind tehnicile de aplicare a 
fertilizanților: îngrăsăminte chimice, organice și verzi; depozitarea și aplicarea 
îngășămintelor chimice și organice . 

• Modelele și instrumentele practice furnizate vor conduce la diversificarea 
activităților în exploatațiile agricole prin: includerea în asolament de noi 
specii de plante și animale, solicitate de piață și cu profitabilitate ridicată. 

• Conținuturile- cheie predate vor conduce la îmbunătățirea competențelor 
specifice managementului general al fermei precum: noțiuni de bază în 
tehnologia informației și comunicației, noțiuni de contabilitate primară la 
nivel de fermă și servicii de marketing pe filiera produselor agroalimentare.  

Descrierea 
proiectului  

 
 
 

• Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de 
tehnici și tehnologii agricole și inovative; 

• Furnizarea unor modele aplicative de diversificare a activităților 
în exploatațiile agricole; 

• Îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la standardele comunitare 
la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătățirea 
calității producției; 

• Îmbunătățirea competențelor specifice mamagementului 
general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, 
management). 
 
 

Obiective 

•Prin  transferul de cunoștințe și acțiunile de informare, s-a 
deschis drumul spre inovare și tehnologizare a agriculturii din 
teritoriul GAL; 

•Proiectul a contribuit la la îndeplinirea obiectivelor specifice 
măsurii M1 din SDL,  la obținerea unei dezvoltări teritoriale 
echilibrate a economiilor și comunităților rurale din teritoriul 
GAL și a stimulat revenirea/rămânerea în țară a persoanelor din  
teritoriul GAL care desfășoară activități agricole; 

•Numarul de beneficiari finali ai serviciilor de formare 
profesionala este de 18 și numarul beneficiarilor finali ai 
serviciilor de informare este de 20 de participanti. 
 

Rezultate 

•Intensificarea animării  teritoriului GAL prin inițierea 
unor seminarii  de informare care să contribuie la 
îmbunătățirea comunicării  și participării  părților 
interesate si pentru a înțelege mai bine nevoile 
acestora. 

•O noua analiză a nevoilor în teritoriul GAL pentru a 
asigura eficiența operațiunilor  finanțate. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului: Sat 
Bîra, comuna Bîra, județul 

Neamț  

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305: 

art. 14 alin. (1)  

Domeniul de intervenție  
DI: Încurajarea învățării pe tot 

parcursul vieții și a formării 
profesionale în sectoarele 

agricol și forestier  

Valoarea finanțării 
nerambursabile  
 9.818,00 euro 

Valoarea contribuției 
private 0,00 euro 

Perioada de implementare a 
proiectului 17.07.2018-

12.04.2019 

Beneficiarul proiectului  
Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară 
"Ion Ionescu de  la Brad" din 

Iași, Municipiul Iași, județul Iași  

Date de contact 
 Moraru Radu-Adrian, tel 

0740587139, email: 
ramoraru@yahoo.com 


