
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a                              

Grupului de Acțiune Locală Colinele Buzăului 

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• Instalarea fermierului Fratila Sergiu-Andrei 
PFA, comuna Scortoasa, judetul Buzau

Denumirea 
proiectului

• Tanarul fermier Fratila Sergiu-Andrei si-a 
infiintat in decembrie 2016, ca PFA, o 
exploatatie agricola, alcatuita din 210 familii 
de albine - 10.974,6 SO, pe raza localitatii 
Scortoasa din judetul Buzau.              
Exploatatia detine dotarea minima necesara 
desfasurarii activitatii si un pavilion apicol cu 
capacitatea de 66 de stupi.                            
Vatra de stupina este reprezentata de un 
teren agricol cu o suprafata de 0,28 ha obtinut 
in baza unui contract de arendare pe 10 ani.

Descrierea 
proiectului 

• Comercializarea a 1.204 kg miere din 
productia proprie reprezentand 3.150 Euro;

• Cresterea numarului familiilor de albine de 
la 210 la 220;

• Modernizarea exploatatiei prin 
achizitionarea a: banc descapacit - 1 buc, 
generator electric - 1 buc, faguri artificiali -
100 kg, rame - 2.000 buc.

Obiective

• S-a comercializat o cantitate de 1.365 kg 
miere in valoare totala de 3.205 Euro;

• Numarul familiilor de albine a crescut de la 
210 la 220.

• S-au achizitionat: 1 banc pentru descapacit, 
1 generator electric, 100 kg faguri artificiali si 
2.000 rame.

Rezultate

• Proiectul a fost finalizat intr-o perioada 
relativ scurta, 12 luni, deoarece obiectivele 
propuse au fost realiste, fiind stabilite in 
urma unei bune analize a necesitatilor de 
dezvoltare a exploatatiei si a resurselor 
disponibile. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
Comuna Scortoasa             

Sat Scortosa

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 

Art. 19, Alin. 1, Lit. a, 
Paragraful i

Domeniul de intervenție  
DL 2B

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

40.000 Euro

Valoarea contribuției 
private
0 Euro

Perioada de implementare a 
proiectului 

Decembrie 2017 -
Noiembrie 2018

Beneficiarul proiectului 
Fratila Sergiu-Andrei PFA

Date de contact 
Telefon: 0747.185.153         

E-mail: srj_f@yahoo.com


