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In luna martie 2019 a fost semnat contractul de finantare pentru proiectul 
“INVATATURILE ZELETINULUI” depus de SC Best Smart Conslting SRL pe  Masura 1- 
“Formare si informare pe tot parcursul vietii in domeniul agricol”.  
Valoarea totala eligibila a contractului este de 13.611,83 euro. 
 
Cursul organizat in cadrul proiectului se adreseaza beneficiarilor măsurilor de 
dezvoltare ferme finanțate în cadrul priorității P2 (măsurile 2.1, 2.2. 2.3 din cadrul 
SDL 2014-2020 și Submăsurile 6.1, 6.3, 4.1 din cadrul PNDR 2014 – 2020) si/sau 
persoane care activează în domeniul agricol, indiferent de vârstă, rasă, etnie sau 
apartenență religioasă sau politică, cu domiciliul sau sediul social în teritoriul GAL 
Valea Tutovei și Zeletinului, dar cu respectarea demostrării prin documente din care 
să reiasă dreptul de folosință sau proprietate a exploatației de la APIA, Registrul 
Agricol, ANSVSA, DSVSA. 
Tematica cursului INVATATURILE ZELENITULUI cuprinde: 

 aplicarea tehnologiilor noi in cresterea animalelor 

 standard comunitare la nivelul fermei 

 aspect privind includerea de noi specii de animale 

 imbunatatirea cunostintelor fermierilor in scopul practicarii de tehnici si 
tehnologii agricole si innovative 

 imbunatatirea cunostintelor legate de standard comuntare la nivelul fermei, 
gestionarea gunoiului de grajd, imbunatatirea calitatii productiei 

 diversificarea activitatilor in exploatiile agricole 

 rolurile manageriale si stiluri de conducere 

 planificarea si managementul timpului 

 comunicare organizationala si motivarea echipei 

 abordarea conflictelor in organzatie. Tipuri de conflicte in organizatie 

 clientii afacerii so mix-ul de marketing. Strategii de produs si de pret 

 promovarea si distributia produselor 

 planul de marketing si marketing-ul online 

 promovarea si vanzarea online al produselor 

 contabilitatea si principalele procese in cadrul fermei 

 costuri s bugete. Elemenet de calcul al pretului 

 situatii financiare contabile evaluarea performantei fermei. Indicatori 
financiari. 

 
 


