
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală MUNŢII MĂCINULUI – DUNĂREA VECHE  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

•"Dezvoltarea durabilă a teritoriului Munții
Măcinului - Dunărea Veche prin acțiuni de
pregătire profesională"

Denumirea 
proiectului

• Proiectul "Dezvoltarea durabilă a teritoriului Munții
Măcinului - Dunărea Veche prin acțiuni de pregătire
profesională" își propune o abordare coerentă a
problematicii formării profesionale, a informării și
difuzări de cunoștințe din teritoriul GAL Munții
Măcinului-Dunărea Veche prin identificarea exactă
a nevoilor specifice ale zonei acoperite de GAL, in
vederea dezvoltării durabile a acestei zone. Prin
acest proiect vor fi instruite 70 de persoane care
activează în domeniul agriculturii, silviculturii și
industriei -agroalimentare, având domiciliul în
teritoriul GAL;

Descrierea 
proiectului 

• Obiectivul general al proiectului este valorificarea
forței de muncă din comunitățile teritoriului GAL
Munții Măcinului - Dunărea Veche pentru
dezvoltarea, modernizarea, diversificarea și
creșterea competitivității economice a teritoriului;

• Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
dobandirea de informații și cunostințe relevante;
diminuarea migrației forței de muncă de la nivelul
teritoriului;

Obiective

•Proiect implementat respectând principiile cost -
eficiență, în concordantă cu ghidul de
implementare și contractul de finantare;

• O campanie de informare derulată la nivelul
teritoriului GAL în vederea Identificării numerice
a grupului tintă;

• minim 70 beneficiari din teritoriul GAL Munții
Măcinului - Dunărea Veche au participat la 40 de
ore de instruire (dintre care minim: 5 beneficiari
ai masurii 4/2B, 2 beneficiari ai masurii 3/2A si 8
membrii ai formelor asociative realizare in cadrul
masurii 2/3A).

Rezultate

• O noua analiza a nevoilor realizata la nivelul
teritoriului GAL pentru a asigura eficienta
operatiunilor finantate.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului: 
TERITORIUL GAL MUNTII 
MACINULUI - DUNAREA 

VECHE

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305:

art. 14

Domeniul de intervenție:
1C

Valoarea finanțării 
nerambursabile: 101.546,33

lei/ 21.774,70 euro

Valoarea contribuției 
private: 0

Perioada de implementare a 
proiectului: 

08.10.2019 - 07.02.2020

Beneficiarul proiectului 
ASOCIATIA ”CENTRUL 

REGIONAL PENTRU 
CONSULTANTA SI FORMARE 

PROFESIONALA”

Date de contact: 
GUZGANU DUMITRA, 
tel: 0742890526; mail:

office@procurs.ro


