
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală MUNŢII MĂCINULUI – DUNĂREA VECHE  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

•"DEZVOLTARE EXPLOATATIE APICOLA IN SAT
MIRCEA VODA, COMUNA CERNA, APARTINAND PFA
TRUCA CATALIN "

Denumirea 
proiectului

•Prin acest proiect se solicita sprijin financiar pentru
dezvoltarea unei ferme mici amplasata in satul
Mircea Voda (comuna Cerna), judetul Tulcea, ce are
ca activitate de baza apicultura. TRUCA CATALIN, mic
fermier din satul Mircea Voda, comuna Cerna detine
o exploatație agricolă înregistrată pe teritoriul GAL
MM-DV, avand o vechime mai mare de 24 luni fapt
ce reiese din Registrului Agricol al comunei Cerna.
Ocupatiile principale au fost stuparitul/cresterea
albinelor precum si exploatarea unei suprafete de
2,7 hectare teren agricol situat pe raza localitatii
Mircea Voda.

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 un curs in
domeniul managementului exploatatiei;

Obiective

• Au fost comercializate 1336 kg miere în valoare
de peste 2300 euro.

• Au fost achiziționate 10 familii de albine.

• Au fost achiziționate următoarele: 50 buc lazi
stupi (stupi verticali), 1 buc remorca, 1000 buc
rame de tei, 500 buc (50 kg) faguri ceara, 20 buc
colector polen, 20 buc colector propolis, 1 buc
maturator inox 200L, 2 buc maturator inox 100 L,
1 buc maturator inox 50 L, 1 buc tava descapacit,
1 buc topitor ceara, 1 buc apijet cu teava inox
(aparat efectuare tratamente antivarroua), 1 buc
dispozitiv de tensionat rame si intins sarma, 1 buc
transormator electric pentru insarmat faguri, 1
buc generator electric, 1 buc sistem supraveghere
stupina, 50 buc hranitoare, 1 buc grebla
mecanica, materiale constructii spatiu depozitare
echipamente achizitionate, etc;

• Reprezentanul legal al Beneficiarului a absolvit un
curs de formare profesionala/ instruire în
domeniul managementului exploatatiei agricole.

Rezultate

• Relationarea continua cu beneficiarii GAL;

• Rapididatea accesarii fondurilor europene prin 
LEADER;

• Cresterea calitatii managementului la nivel de 
ferma.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  

SAT MIRCEA VODA, 
COMUNA CERNA, 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: 

16.12.2018 - 30.10.2020

Beneficiarul proiectului: 

TRUCA CATALIN  PFA

Date de contact:

Tel: 0747850943; 
mail:catalin_tru_08@yahoo.com


