
ANEXA 6 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală – Asociația Intercomunitară ,,Țara Zarandului” -  LEADER GAL 

       Proiect finanțat prin FEADR/EURI 

 

 

• Agromanagement - Dobândire de către 
fermieri de competențe în antreprenoriat și 
parteneriat rural

Denumirea 
proiectului

• Proiectul a presupus transferul de
cunoștiințe, informare și acțiuni
demonstrative către un grup de 40 de
persoane din teritoriul acoperit de GAL Țara
Zarandului în vederea dobândirii de
competențe și vreșterea gradului de formare
profesională pentru a oferi informațiile
necesare și aplicabilitatea acestora cu scopul
de a beneficia de oportunități dezvoltare prin
asociere și antreprenoriat.

Descrierea 
proiectului 

• Îmbunătățirea calității resurselor umane și a 
sustenabilității pe termen lung a teritoriului 
acoperit de GAL Țara Zarandului;

•Ridicarea gradului de formare profesională 
unui grup țintă care desfășoară/va desfășura 
activități agricole  

•Ridicarea gradului de informare/participare 
la acțiuni demonstrative unui grup țintă care 
desfășoară/va desfășura activități agricole 

Obiective

• Identificarea și selectarea grupului țintă de 
40 persoane;

• Furnizarea serviciilor de informare și 
formare profesională;

• Evaluarea finală și certificarea a  40 de 
persoane absolvente. 

Rezultate

• Intr-un mediu rural  în care este absentă   
cultura învățării continue în rândul 
fermierilor care se axează pe experiența de 
practică tradițională, agricultura nu poate 
evolua.Pentru a obține un grad ridicat de 
informare tehnică, economică și de 
management  pentru a atinge cu succes 
standardele UE și a face față unui mediu 
concurențial, fermierii trebuie să 
conștientizeze și să pună în aplicare 
beneficiile învăățării continue pe tot 
parcursul vieții.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  

Teritoriul GAL Țara 
Zarandului

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305

14

Domeniul de intervenție  

1C

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

97.883,78 lei/20.096,09 
Euro

Valoarea contribuției 
private  

Nu este cazul

Perioada de implementare a 
proiectului 

5 luni

Beneficiarul proiectului 

INTERLOG COM SRL

Date de contact

office@interlog.ro


