
 

 

Informare privind activitățile de instruire realizate în cadrul proiectului 

G.A.L. Regiunea Suceava Sud Est 
 

 

„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 M4.1C – “Sprijinirea dezvoltării 

resursei umane în sectorul agricol” 16.11.2018.- 11.03. 2019 - Programul National de 

Dezvoltare Rurala 2014-2020, organizată de Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) 

„SUCEAVA SUD-EST”, cu sediul în Localitatea Vadu Moldovei, Comuna Vadu Moldovei, 

nr.389, Strada Principală (incinta Primăriei Vadu Moldovei),Cod Poștal 727560,Județul 

Suceava, 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 finanțare semnat cu CRFIR, U.S.A.M.V - IAŞI va organiza acțiuni de 

instruire pentru fermierii de pe teritoriul GAL Suceava  Sud-Est.  

 Prin participarea la activitățile organizate în cadrul proiectului, veți avea posibilitatea 

de a vă îmbunătăți competentele manageriale și tehnice, ceea ce va conduce la creșterea 

nivelului de performanță și de competitivitate al propriilor exploatații agricole. De asemenea, 

dacă este cazul, veți putea îndeplini obligația asumată prin decizia de finanțare încheiată cu 

AFIR cu privire la participarea, în primii trei ani de la primirea sprijinului, la acțiuni de 

informare și transfer de cunoștințe.  

 Atenție! In cazul beneficiarilor sub-masurilor 6.1, 6.3 la cursurile de formare 

profesionala organizate prin prezentul Apel de propuneri de proiecte va participa acea persoana 

care va obține competente profesionale in conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului 

pentru fiecare măsura accesata. 

Acțiunile de instruire vor fi gratuite și se vor desfășura 10 zile (8 ore/ zi), în perioada 

Noiembrie 2019 – ianuarie 2020 la HOTEL TURIST.  

ADRESA: str. Nicolae Beldiceanu. Nr. 8B, Loc. Fălticeni , Suceava , 725200  

 Pentru a putea participa la procesul de selecție a cursanților, vă rugăm să completaţi 

formularul de înscriere atașat şi să îl transmiteți completat, împreună cu documentația solicitată 

în acesta, la datele de contact indicate în formular.  

  

 Cu stimă,   

Conf. univ dr. George UNGUREANU – manager proiect,   

U.Ş.A.M.V. - IAŞI   

Adresă: Municipiul Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu, Nr. 3, Judeţul Iaşi  

Tel: 0740/ 889970; Fax: 0232 219.175 . e-mail: ungurgeo@uaiasi.ro  
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