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Titlul Proiectului: „Dezvoltare durabilă prin acțiuni de informare și transfer de 

cunoștințe prin acțiuni demonstrative pe teritoriul GAL Moldo-Prut” 
 
Beneficiar: UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ 

VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD“ IAŞI 
Adresă: Municipiul Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu, Nr.3, Judeţul Iaşi 
 

Contractul nr. C1920012X201613901251/09.07.2018  
Valoarea totală eligibilă a proiectului 45.606,7 lei sau 9.790,0 euro 
Valoarea totală neeligibilă a proiectului 978,29 lei sau 210,0 euro 
Valoarea totală a proiectului 45.585,0 lei sau 10.000,0 euro 
Finanțare nerambursabilă: 100% din cheltuielile eligibile 
Durata contractului: 7 luni (09.07.2018-08.02.2019) 
 

Obiectivul specific al proiectului:  
Asigurarea transferului de cunoștințe prin acțiuni demonstrative și de informare în 

rândul fermierilor pentru îmbunătățirea cunoștințelor de baza si asimilarea rezultatelor 
cercetării și a inovării. 

Obiectivele operaționale: 
1. Realizarea unor activităţi demonstrative care vor viza metode inovative de 

practicare a agriculturii de precizie, de prevenire a impactului schimbărilor climatice, de 
protecție a culturilor, de eficientizare a consumului de apă, echipamente performante de 
irigații, utilaje cu ghidate prin tehnologia GPS și agricultură ecologică. 

2. Realizarea unor activitaţi de informare cu privire la căile de dezvoltare durabilă a 
agriculturii în condițiile schimbărilor climatice și măsuri de protecția mediului. 

 

Activitățile proiectului: 
• Elaborarea și depunerea dosarului de achiziții 
• Elaborarea și depunerea graficului calendaristic de implementare a proiectului 
• Identificarea, selecţia participantilor și pregătirea activităților demonstrative și 

de informare 
• Realizarea activităților demonstrative și a acțiunilor de informare 
• Activitati de promovare, organizare, monitorizare si evaluare a proiectului 
• Elaborarea și depunerea raportului final de activitate 
• Elaborarea și depunerea dosarului cererii de plată 
• Primirea ajutorului nerambursabil 

 

Acțiunile de informare și transfer de cunoștințe vor fi GRATUITE, durata acestora 
fiind de 7 zile, împărţite astfel: 

• 1. Activităților demonstrative „Dezvoltare durabilă prin progres tehnic, 
economic și ecologic” – 5 zile (8 ore/ zi); Locaţia: Agenți economici reprezentativi din 
județele Iași și Vaslui. 

• 2. Sesiune acțiuni de informare „Impactul finanțărilor europene - oportunități 
de dezvoltare durabilă națională, locală și individuală” – 2 zile (8 ore/ zi). Locaţia: teritoriu 
GAL Moldo-Prut. 

 

Manager proiect: Şef lucr. dr. Dan BODESCU 
Tel: 0744/708173 

 


