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Nr. 750/28.05.2014 
 
 
 
Către, 

Toate persoanele interesate de pe teritoriul Grupului de Acțiune Locală DUNĂREA 

DE SUD 

 

Referitor la: Ședință de deschidere a proiectului “Formare profesională, informare 

și difuzare de cunoștințe pentru persoanele adulte care activează în domeniul 

agriculturii, silviculturii și industriei agroalimentare de pe teritoriul Grupului de 

Acțiune Locală Dunărea de Sud” 

 

 

INVITAŢIE 

 

 

 S.C. MOB VAD S.R.L are plăcerea de a vă invita să participaţi la ședința de 

deschidere a proiectului “Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe 

pentru persoanele adulte care activează în domeniul agriculturii, silviculturii și 

industriei agroalimentare de pe teritoriul Grupului de Acțiune Locală Dunărea de 

Sud”. 

Ședința va avea loc vineri - 30.05.2014, ora 12,00 la sediul Grupului de 

Acțiune Locală Dunărea de Sud – Sala de consiliu a Primăriei Fântânele, localitatea 

Fântânele, Soseaua Turnu Magurele, nr. 68, județul Teleorman. 

Persoană de contact: Ghinea Cătălin - Asistent manager – 0736.600.201. 

 

Atașăm Agenda ședinței. 

 

 

Cu stimă! 

 

S.C. MOB VAD S.R.L. 

Târgoviște 
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S.C. MOB VAD S.R.L. 
MAI 2014 
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Proiect măsura 41.111 “Formare 

profesională, informare și difuzare de 

cunoștințe” 

“Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe 
pentru persoanele adulte care activează în domeniul 
agriculturii, silviculturii și industriei agroalimentare de pe 
teritoriul Grupului de Acțiune Locală Dunărea de Sud” 
 

Obiective proiect: 

Proiectul  „Formare profesională, informare și difuzare de 

cunoștințe pentru persoanele adulte care activează în 

domeniul agriculturii, silviculturii și industriei agroalimentare 

de pe teritoriul Grupului de Acțiune Locală Dunărea de Sud” îşi 

propune realizarea de  activităţi care să conducă la dobândirea 

de competenţe de către beneficiarii finali ai acestui proiect, 

competențe care să îi ajute să facă faţă noilor provocări ale 

Politicii Agricole Comune. Deasemeni, prin proiectul propus se 

încercat conștientizarea posibililor beneficiari 

finali/participanți, cu privire la importanța respectării 

condițiilor de protecție a mediului, de aplicare a practicilor de 

agro-mediu. 

Durata (zile): 1 zi 

Numărul persoanelor invitate: 50 

Condițiile de acces: 
Angajat GAL, partener GAL,  lider local, persoană direct 

interesată de implementarea proiectului.  

Orar Lector Tema de discuție 

12,00 – 12,15 - 
Înregistrarea participanților și 

welcome coffee 

12,15 – 12,45 Matei Florina – Manager proiect Prezentarea proiectului 

12,45 – 13,15 Ghinea Cătălin – Asistent manager 
Prezentarea activitatilor 

proiectului 

13,15 – 14,00 - Forum de discuții 


