
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 

Locală MUNŢIIMĂCINULUI – DUNĂREA VECHE  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

•"SPRIJIN PENTRU DEZVOLTARE FERMĂ MICĂ
AMPLASATĂ ÎN SAT CARCALIU, COMUNA
CARCALIU"

Denumirea 
proiectului

•Prin acest proiect se solicită sprijin financiar pentru
dezvoltarea unei ferme mici, amplasată în satul
Carcaliu, comuna Carcaliu, județul Tulcea, ce are ca
activitate de bază apicultura. Proiectul depus în
cadrul măsurii GAL M3/2A de către VASILE IVAN
APICULTURĂ PFA are urmatoarele obiective majore:
creșterea competitivității economice a exploatației,
bazată în principal pe sectorul apicol, menținerea
sediului social și al domiciliului iî același UAT unde
este inregistrată exploatația, creșterea
randamentului, dezvoltarea și modernizarea
exploatației, îmbunătăţirea managementului
exploataţiei agricole.

Descrierea 
proiectului 

• Obiective obligatorii: comercializarea producției
proprii în procent de minimum 20% din valoarea
primei tranșe de sprijin, menținerea domiciliului,
sediului social și locului de muncă în UAT în care
este înregistrată exploatația.

• Obiectivele suplimentare: creșterea randamentului
și a productivității muncii, îmbunătățirea pregătirii
profesionale prin participarea la cursurile de
formare profesională;

Obiective

• Au fost comercializate 1350 kg miere în valoare
de peste 2400 euro.

•Au fost achiziționate 15 familii de albine.

• Au fost achiziționate următoarele: 1 buc.
centrifugă inox, 30 buc. lăzi stupi, 1 buc.
măturator inox 100L, 1 buc. măturător inox 50L, 1
buc. tavă descăpăcit, 1 buc. generator electric, 1
buc. remorcă, 500 buc. rame tei 1/1, 50 buc.
hrănitoare, 500 buc. faguri ceară, 1 buc. topitor
ceară, 1 buc. aparat efectuat tratamente
antivarroua, 1 buc. dispozitiv de întins și
tensionat sârmă, 1 buc. transformator electric
pentru însarmat faguri, 1 buc. sistem
supraveghere stupina, 15 buc. colector polen, 15
buc. colector propolis, etc;

• Reprezentanul legal al Beneficiarului a absolvit
un curs de formare profesionalaîn domeniul
managementului exploatatiei agricole.

Rezultate

• Abordarea LEADER sta la baza rolului GAL ca şi
potenţială sursă de obţinere a unor finanţări
destinate beneficiarilor privati în vederea unei
dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor și a
creșterii calității managementului la nivel de fermă.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  SAT 
CARCALIU, COMUNA 

CARCALIU, JUDEŢUL TULCEA

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305:

19, alin. (1), lit. a)

Domeniul de intervenție:

2 A

Valoarea finanțării 
nerambursabile: 69.877,50 

lei/15.000 euro

Valoarea contribuției 
private: 0

Perioada de implementare a 
proiectului: 

27.12.2018 - 21.08.2020

Beneficiarul proiectului: 

VASILE IVAN APICULTURA 
PFA

Date de contact:

Tel: 0745875329; 
mail:ivan.vasile652@yahoo.com


