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Luni, 14 aprilie 2014, ora 10,00, în incinta sălii de consiliu din cadrul Primăriei Suhaia,
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman a susținut conferința de presă privind
lansarea proiecului : Formarea profesionala-
cheia spre competitivitate.

Proiectul, în valoare de 12.534 euro,
este finanțat prin Grupul de Acțiune Locală
Dunărea de Sud.

Obiectivul proiectului este creșterea
competitivității fermelor din zona rurală prin
formarea profesională a resurselor umane
din cadrul acestora în vederea dobândirii de
informații și cunoștințe relevante care să
permită un management viabil.

Obiectivul specific al proiectului va
contribui la:

1. pregătirea generală pentru managementul și administrarea fermelor
2. îmbunătățirea capacității de absorbție a fondurilor nerambursabile/rambursabile și a

capacității de implementare a proiectelor prin desfășurarea  unui curs de managementul
proiectelor,

3. Imbunatatirea abilitatilor practice si cunostintelor teoretice ale persoanelor care vor fi
sau sunt implicate  în activități agricole pe parcursul a 5 programe de formare, respectiv:,
managementul si administrarea fermelor, marketingul produselor agricole prin utilizarea
tehnicilor de e-commerce, contabilitatea primară a fermei, protecția mediului.

4. Informarea membrilor grupului țintă privind  noile tehnologii prin participarea la un
târg  national în domeniul agricol,

5. informarea și receptarea de cunoștințe privind  Protecția mediului în cadrul siturilor
Natura 2000 și rezervațiilor naturale.

Proiectul va fi implementat pe parcursul a 3 luni.
Acțiunile din cadrul proiectului au ca finalitate imbunatatirea competentelor

manageriale si antreprenoriale, si dezvoltarea
mai eficienta a capitalului uman in vederea
organizarii muncii si a crearii capacitatii interne
a fermelor  in dezvoltarea activității,
contribuind astfel la realizarea a două din
obiectivele Grupul de Acțiune Locală Dunărea
de Sud, respectiv creearea unei economii
agricole bazată pe exploatații moderne și
prietenoase cu mediul și îmbunătățirea calității
vieții în spatial rural.

La lansare au participat : dl Niculcea
Marin – președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricutură Teleorman, membrii GAL
Dunărea de Sud și presa scrisă și TV din Teleorman.


