
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• Sprijin acordat fermei mici a Văcaru D. Ion 
/ Persoană Fizică Autorizată pentru 
dezvoltare prin transformare structurală, 
eficientizare și deschiderea spre piața a 
producției

Denumirea 
proiectului

• Fermierul Văcaru D. Ion PFA deținea, în 
martie 2018, o exploatație agricolă cu o 
dimensiune economică totală de 4.769,6 SO 
alcătuită din 80 familii de albine.
• Vatra de stupina este reprezentată de un 

teren agricol cu o suprafață de 2.400 m2, teren 
aflat în proprietatea beneficiarului.

Descrierea 
proiectului 

• Comercializarea unei cantități aproximative 
de 602 kg de miere de albine reprezentând 
1.355 Euro;
• Creșterea numărului familiilor de albine de 

la 80 la 85;
• Modernizarea exploatației prin 

achizitionare: centrifugă - 1 buc., banc de
descăpăcit - 1 buc., dispozitiv pentru găurit 
rame - 1 buc., generator electric - buc., gard 
electric cu panou solar - 1 buc.

Obiective

• S-a comercializat miere din producția 
proprie în valoare totală de 2.297,31 Euro;
• Numărul familiilor de albine a crescut de la 

80 la 85.
• S-au achiziționat: centrifugă - 1 buc., banc 

de descăpăcit - 1 buc., dispozitiv pentru 
găurit rame - 1 buc., generator electric -
buc., gard electric cu panou solar - 1 buc.

Rezultate

• Proiectul a fost finalizat într-o perioadă de
27 luni (față de cele 33 prevăzute inițial), 
deoarece obiectivele propuse au fost realiste 
și clare, fiind stabilite în urma unei bune 
analize a necesităților de dezvoltare a 
exploatației și a resurselor disponibile. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
Comuna Cozieni                  

Sat Trestia

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 

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

Domeniul de intervenție  
DL 2A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

15.000 Euro

Valoarea contribuției 
private
0 Euro

Perioada de implementare a 
proiectului 

August 2018 - Octombrie
2020

Beneficiarul proiectului 
Văcaru D. Ion PFA

Date de contact 
Telefon: 0767.595.833


