
 

 

 
 

240 de IMM-uri participa la cursul e-learning pentru antreprenorii din sectorul 
horticol si cel al cresterii animalelor 

 

240 de IMM-uri din 7 tari (Romania, Bulgaria, Grecia, Italia, Slovenia, R.Macedonia si Albania) 
participa la cursul e-learning pentru antreprenorii din sectorul horticol si cel al cresterii animalelor. 
Cursul e-learning este prevazut a fi realizat in cadrul proiectului AGRO-START si a fost elaborat de 
Universitatea din Molise, Italia. In vederea asigurarii unei bune participari la cursul e-learning, 
acesta este elaborat in toate limbile partenerilor proiectului. In fiecare tara partenera sunt 
selectati si instruiti 20 de participanti pentru cursul e-learning. Din Romania, 20 de antreprenori 
selectati de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est au participat la cursul e-learning.  

Cursul e-learning este bazat pe o abordare comuna care ofera antreprenorilor necesarul de know-
how in vederea exploatarii celei mai bune posibilitati pe care zona economica din Sud-Estul 
Europei le ofera si include urmatoarele module de instruire:  

- Antreprenoriatul in zona de Sud-Est a Europei 
- Strategii pentru o mai buna accesare a pietei si identificarea de noi oportunitati ale pietei 
- Elaborarea de strategii de internationalizare  
- Provocari specifice fiecarei tari 
- Schimbari in comportamentul consumatorului (optional) 
- Referinte  

Cursul e-learning contine parti teoretice, exercitii practice si o evaluare a fiecarui participant. 
Combinatia teorie-practica-tutore-evaluare asigura internationalizarea continutului cursului.  

In cadrul proiectului AGRO-START este prevazuta realizarea unui constructor web, inclusiv a unui 
ghid de utilizare, care le va permite IMM-urilor sa-si creeze propriul site web si sa-si creasca 
vizibilitatea pe piata, asadar contribuie la imbunatatirea competitivitatii acestora. Acest 
instrument este elaborat de Confagricoltura Puglia – Federatia Regionala a Agricultorilor Puglia, 
Italia. Ghidul de utilizare va fi disponibil in limba engleza si in toate limbile partenerilor, iar 
constructorul web va fi adaugat pe site-ul web al proiectului.   
  
Pentru mai multe informatii puteti accesa site-ul web al proiectului AGRO-START: 
http://www.agro-start-see.eu/ Persoana de contact este doamna Adriana VAIDA, manager proiect 
AGRO-START. Tel: 0339 40 10 18; fax: 0339 40 10 17; e-mail: adriana.vaida@adrse.ro  
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