
   

 

Informare privind activitățile de instruire realizate în cadrul proiectului 

„Dezvoltare durabilă prin acțiuni de informare și instruire 

pe teritoriul GAL Codrii Pașcanilor” 

 

 

Ministerul Educației și Cercetării 

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ 

VETERINARĂ 

„ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI 

“University of Applied Life Sciences and Environment” 
 

 

 
Stimați FERMIERI, 

 
În urma participării la sesiunea de depunere a proiectelor pe Apelul de Selecție nr. 1/2019, masura 

M01/1A - „Acțiuni de informare si instruire in teritoriul GAL „Codrii Pascanilor”, finanțat prin FEADR prin 
Programul National de Dezvoltare Rurala, Axa LEADER, Submăsura 19.2 - Sprijin pentru implementarea 
actiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, organizat de Asociatia Grupului de Acțiune Locală 
"CODRII PAȘCANILOR", cu sediul în loc. Moțca, com. Motca, judeţul Iași, proiectul cu titlul „Dezvoltare 
durabilă prin acțiuni de informare și instruire pe teritoriul GAL Codrii Pașcanilor”, depus de 
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ  VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI, a 
fost selectat pentru finanțare.  

Conform contractului de finantare semnat cu AFIR, U.S.A.M.V IAŞI va organiza actiuni de instruire 
pentru fermierii de pe teritoriul GAL „CODRII PAȘCANILOR”. Prin participarea la activitătile organizate în 
cadrul proiectului, veti avea posibilitatea de a vă îmbunătăti competentele manageriale și tehnice, ceea ce 
va conduce la creșterea nivelului de performanță și de competitivitate al propriilor exploatații agricole.  

De  asemenea,  dacă  este  cazul,  veti  putea  îndeplini  obligatia  asumată  prin  decizia  de finanțare 
încheiată cu AFIR (sub-măsurile 6.1, 6.3 PNDR) cu privire la participarea, în primii trei ani de la primirea 
sprijinului, la actiuni de informare și transfer de cunoștințe.  

Acțiunile de instruire vor fi gratuite și se vor desfășura timp de 5 zile (8 ore/ zi), in perioada octombrie-
decembrie 2020, pe teritoriul GAL CODRII PAȘCANILOR la Pensiunea Codrii Pașcanilor, situată pe DN28A, pe 
direcția PAȘCANI –MOȚCA, Județul Iași.  

Pentru  a  putea  participa  la  procesul  de  selectie  a  cursantilor,  vă  rugăm  să  completati formularul 
de înscriere atasat si să îl transmiteti completat, împreună cu documentatia solicitată in acesta, la datele de 
contact indicate în formular. 

 
Cu stimă, 

Şef lucr. dr. Gabriel Vasile HOHA – manager proiect U.S.A.M.V. - IAŞI 

Adresă: Municipiul Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu, Nr. 3, Judeţul Iaşi Tel: 

0768008787; 

e-mail: gabihoha@yahoo.com 
 
 
 
Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile din FEADR prin Programul National de Dezvoltare Rurala, Axa LEADER, Submăsura 19.2 - Sprijin 
pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltarea locală. Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul 
României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 
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UNIVERSITATEA DE STIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” IAŞI 

DECLARAȚIE PRIVIND NEPARTICIPAREA LA UN ALT CURS DE FORMARE 

PROFESIONALĂ 

ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

După completare, vă rugăm să transmiteți acest formular împreună cu o copie după: 

- actul de identitate, 
- prima pagină din decizia de finanțare (beneficiari M2,M3 si M4 GAL), 
- certificat de inregistrare ONRC/ certificat constatator ONRC, 
- documente care sa ateste dreptul de folosinta sau proprietate a exploatatiei: inscrierea exploatatiei la 
APIA sau la Registrul agricol/ extras din registrul exploatațiilor de la ANSVSA, DSVSA sau circumscripția 
veterinara din anul 2020, prin email / poștă la: 
ADRESĂ: Șef lucr. dr. Gabriel Vasile HOHA – manager proiect 

U.S.A.M.V. - IAŞI, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, 
România 

TELEFON: 0768008787 EMAIL: gabihoha@yahoo.com 

   

„DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN ACȚIUNI DE INFORMARE ȘI INSTRUIRE PE TERITORIUL GAL CODRII 
PAȘCANILOR” 

Proiect finanţat din FEADR prin PNDR 2014-2020, Submăsura 19.2-Sprijin pentru implementarea 
acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltarea locală, Masura M01/1A - „Acțiuni de informare si instruire 

in teritoriul GAL „Codrii Pascanilor” 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA ACTIVITĂȚILE DE FORMARE PROFESIONALĂ ȘI 
DOBÂNDIRE DE COMPETENȚE 

 

1. Nume și prenume: ................................................................................................................ 
2. Adresa de domiciliu: Localitatea: ……………………….. com. ………………………….. jud. ……………….., 
str. ………………………. 
………………………………………………………….., nr. …….. 
3. Serie CI/CNP: seria............ nr.................... CNP: ........................................... 
4.Vârsta:……….......... 
5. Sunteți beneficiar de sprijin a submăsurilor 6.1, 6.3 sau a măsurilor M2, M3 sau M4 din SDL 
G.A.L. Codrii Pașcanilor? 

Da □ Nu □ 
6. Dacă aveți în derulare un proiect de investiții, vă rugăm sa indicaţi codul proiectului dvs. finanţat: 
............................................................................................................................................................................. 

7. Dețineți o fermă amplasată într-o zona defavorizată? 
Da □ Nu □ 

8. Bifați ultimele studiile absolvite: 
Primare □ Gimnaziale □ Liceale □ Universitare □ Postuniversitare □ Doctorale □ Altele ................ □ 

 
Subsemnatul/Subsemnata  confirm   prin   prezenta  că voi 

participa la sesiunea de formare profesională și dobândire de competențe, participare în baza căreia voi 

primi 

Atestatul de participare. 

Data: Semnătura: 
 

Subsemnatul/Subsemnata  , cunoscând dispoziţiile Art. 292 
Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că până în prezent nu am 
efectuat cursuri de pregătire profesională prin măsura M1 din PNDR, pe aceeași tematică și nu dețin 
ATESTAT DE PARTICIPARE.  
Data: Semnătura: 

Subsemnatul/Subsemnata  , prin acest 
acord îmi exprim în mod expres consimțământul ca UNIVERSITATEA DE STIINŢE AGRICOLE ŞI 
MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” IAŞI să prelucreze datele mele cu caracter 
personal care sunt oferite de către mine în scopul implementării proiectului „DEZVOLTARE DURABILĂ 
PRIN ACȚIUNI DE INFORMARE ȘI INSTRUIRE PE TERITORIUL GAL CODRII PAȘCANILOR” 
Data: Semnătura: 

CONFIRMARE / ANGAJAMENT DE PARTICIPARE LA SESIUNEA DE FORMARE 

PROFESIONALA 
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