Informare privind activitățile de instruire realizate în cadrul proiectului
„Formare și transfer de cunoștințe în cadrul Microregiunii Ceahlău”

„Ministerul Educaţiei Naţionale
„UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLEŞI MEDICINĂVETERINARĂ
„ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI
“University of Applied Life Sciences and Environment”

Stimate FERMIER,
În urma participării la sesiunea de depunere a proiectelor pe Apelul de Selecție nr. 2 Măsura 7/1A
- Acțiuni de formare, informare și transfer de cunoștințe în vederea restructurării și modernizării
sectorului agricol din microregiunea Ceahlău din 21.12. 2018- 28.02. 2019 - Programul National de
Dezvoltare Rurala 2014-2020, organizată de Asociaţia Grupul de Acţiune Locală GAL Ceahlău, cu sediul
în com. Hangu, judeţul Neamț, proiectul depus de UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI
MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI a fost selectat pentru finanţare.
Conform contractului de finanţare semnat cu CRFIR, U.S.A.M.V - IAŞI va organiza acțiuni de instruire
pentru fermierii de pe teritoriul GAL Ceahlău.
Prin participarea la activitățile organizate în cadrul proiectului, veţi avea posibilitatea de a vă
îmbunătăţi competentele manageriale şi tehnice, ceea ce va conduce la creşterea nivelului de
performanţă şi de competitivitate al propriilor exploataţii agricole. De asemenea, dacă este cazul, veţi
putea îndeplini obligaţia asumată prin decizia de finanţare încheiată cu AFIR cu privire la participarea, în
primii trei ani de la primirea sprijinului, la acțiuni de informare și transfer de cunoștințe.
Acțiunile de instruire vor fi gratuite și se vor desfășura timp de 8 zile (8 ore/ zi) în perioada februarie –
iunie 2020 pe teritoriul GAL Ceahlău la Pensiunea turistică Bia Păpădia, Strada Izvorul Muntelui
nr. 129a , județul Neamț
Pentru a putea participa la procesul de selecţie a cursanţilor, vă rugăm să ne contactați telefonic sau
pe e-mail și să dispuneți de următoarele documente:
 adeverință de la Primărie cu dovada deținerii teren sau animale (aceasta poate fi înlocuită cu
copia CUI dacă dețineți societate cu scop agricol),
 copie după cartea de identitate (buletin).
Cu stimă,
Conf. dr. Marius Gheorghe DOLIȘ – manager proiect
U.Ş.A.M.V. - IAŞI
Adresă: Municipiul Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu, Nr. 3, Judeţul Iaşi
Tel: 0726/240063; Fax: 0232 219.175
e-mail: mariusdolis@yahoo.com
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Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).
Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European
Agricol pentru DezvoltareRurală.

