
                                                          

Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020 
Măsura 01: Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare 
Submăsura 1.1. – „Sprijin pentru formarea profesională și dobândirea de competențe” 
Proiect: PROFORM – Formarea fermierilor în județul Buzău 
Nr. contract de finanțare: C01102A2B021621000014/02.07.2018 
 

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 
Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, 

din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 
PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurala. 

 
 

ANUNŢ DE PRESĂ 
 

  
 

Anunţ de presă privind lansarea proiectului „PROFORM FORMAREA FERMIERILOR DIN JUDETUL BUZAU“, 
Nr. contract de finanțare: C01102A2B021621000014/02.07.2018 

 
A&C Proiecte și Consultanță Managerială, în calitate de beneficiar, anunţă lansarea proiectului „PROFORM 
FORMAREA FERMIERILOR DIN JUDETUL BUZAU“, Nr. contract de finanțare: 

C01102A2B021621000014/02.07.2018. 
 

Bugetul proiectului: 
Valoarea totala a proiectului 376.660,69 lei , din care: 
- 348.633,24, valoarea eligibilă  
Durata proiectului: 6 luni (02 iulie 2018 – 31 decembrie 2018). 
 

Obiectivul general al proiectului: Imbunatatirea cunostiintelor tehnice si economice specifice pentru 
practicarea si gestionarea activitatilor in domeniul agricol si agroalimentar ale fermierilor, precum si al 
management-ului general al fermei. Atingerea acestui obiectiv va fi realizata prin organizarea si sustinerea de 
cursuri de formare profesionala pentru 250 fermieri, in special beneficiari de sprijin ai submasurii 6.1 si 6.3 
din cadrul PNDR din judetul Buzau. Ca rezultat al acestor activitati se asteapta ca acestia sa puna in practica 
tehnici si tehnologii agricole, inclusiv rezultatele cercetarii.  

 

Rezultate prevăzute: 
- 250 fermieri, in special beneficiari de sprijin ai submasurii 6.1 si 6.3 din cadrul PNDR din judetul Buzau, care 
beneficiaza de cursuri de formare profesionala prin care vor invata sa puna in practica tehnici si tehnologii 
agricole, inclusiv rezultatele cercetarii 
 
Persoana de contact din cadrul A&C Proiecte și Consultanță Managerială: 
Persoana de contact din cadrul A&C Proiecte și Consultanță Managerială: 

 Cijmaroiu Gheorghe Augustin tel: 0723 / 277.512 

 Cijmaroiu Maria Denisa tel: 0726 / 367.751 

 Pogonici Baltateanu George Dragos tel: 0770 / 747.588 
 
Date contact beneficiar: A&C Proiecte și Consultanță Managerială, Drobeta Turnu Severin, Str. Bd. Revolutiei, 
nr. 3-5,  tel/fax: 0252 / 334.565, e-mail: acproiecte@yahoo.ro  


