
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT  

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

GAL MICROREGIUNEA HARTIBACIU 2014-2020 

Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

 

 

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 

pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 

Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

 Perioada de programare  

“2014-2020” 

 Beneficiarul proiectului 

 

Simon N. Iuliana P.F.A. 

Localizarea proiectului 

 

Agnita, str. Fabricii, nr.43 

, comuna  . 
Domeniul de interventie: 

2A-Imbunatatirea 

performantelor economice a 

tuturor exploatatiilor 

agricole si facililitarea 

restructurarii si modernizarii 

exploatatiilor in special in 

vederea cresterii pe piata si a 

orientarii spre piata, precum 

si a diversificarii activitatilor 

agricole 

Art. 5 din Reg. (UE) nr. 

1305/2013  

Valoarea finanțării 

nerambursabile :  

 

15 000,00 euro 

Valoarea contribuției  

private : 0 

Perioada de implementare a 

proiectului : 2018 - 2020 

Date de contact : Simon 

Iuliana tel: 0769  695 594 

 

Denumirea 

proiectului 

 

 

Descrierea 

proiectului 

 

 

Obiective 

 

 

Rezultate 

 

Lectii  

invatate/ 

recomanda

ri 

 

“ MODERNIZAREA EXPLOATATIEI APICOLE SIMON N. IULIANA PFA” 

 

 

Simon N. Iuliana P.F.A. detine o exploatatie mixta, sector apicol combinat cu 

sector vegetal, care inainte de implementarea proiectului era formata dintr-

un numar de 75 familii de albine si 0,50 ha teren agricol. Prin implementarea 

proiectului s-a intentionat dezvoltarea si modernizarea exploatatiei prin 

achizitia de noi familii de albine si dotarea exploatatiei cu utilaje si 

echipamente apicole performante. 

Cresterea performantelor exploatatiei, prin comercializarea productiei 

proprii in procent de cel putin 12%  din valoarea primei transe de plata. 

Cresterea randamentului si a productivitatii muncii prin achizitia de utilaje si 

echipamente apicole performante. 

Dezvoltarea si marirea exploatatiei apicole prin achizitia de familii de albine. 

Achizitie: dispozitiv manual de descapacit cu abur, banc descapacit, uscator polen, 

gard electric, sistem fotovoltaic, aparat inseminare artificiala a matcilor, nuclee 

imperechere, faguri ceara. 

 

Achizitie vagon modular. 

 

Achizitia a 10 familii de albine. 

 

Achizitia de utilaje si echipamente performante influenteaza decisiv eficientizarea 

muncii in exploatatie si implicit cresterea performantelor economice. 


