
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală MOLOD-PRUT 

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

•"Dezvoltare durabila prin actiuni de 
informare si transfer de cunostinte prin 
actiuni demonstrative pe teritoriul  Moldo-
Prut" 

Denumirea 
proiectului 

•Proiectul a presupus realizarea unor activitati 
de informare cu privire la căile de dezvoltare 
durabilă a agriculturii în condițiile schimbărilor 
climatice și măsuri de protecție a mediului. 
Acest proiect s-a dovedit a fi oportun în 
contextul în care veniturile reduse ale 
populației și competitivitatea slabă a mediului 
economic din teritoriul GAL Moldo-Prut pun 
problematica mediului într-un plan secundar. 

Descrierea 
proiectului  

 

 

 

•Obiectivul specific al proiectului constă în 
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 sunt reprezentate 
de realizarea unor activităţi demonstrative 
care au vizat 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 ghidate prin 
tehnologia GPS și agricultură ecologică.  

 

 

Obiective 

•28 beneficiari indirecți informaţi 

•7 beneficiari ai activităților demonstrative Rezultate 

• Lectii invatate: instruirea oamenilor din 
mediul rural in ceea ce priveste dezvoltarea 
rurala si practicarea agriculturii in contexul 
utilizarii echipamentelor performate, 
adaptate standardelor europene este 
esentiala pentru obtinerea unor profituri 
multumitoare pentru agricultori; 

•Recoandari: utilizarea unor metode inovative 
de practicare a agriculturii de precizie. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:  
Teritoriul Moldo-Prut 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305  art. 14 

Domeniul de intervenție  1A  
"Incurajarea inovarii, a 

cooperarii si a crearii unei 
baze de cunostinte in zonele 

rurale 

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

 9.790 euro 

Valoarea contribuției 
private  - 0 euro 

Perioada de implementare a 
proiectului 09.07.2018 - 

02.05.2019  

Beneficiarul proiectului  

Universitatea de Stiinte 
Agricole si Medicina 

Veterinara "Ion Ionescu de 
la Brad" din Iasi 

Date de contact 

 Telefon: 0744708173 

Mail: 
dvbodescu@yahoo.com 


