
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul  

Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Tulcea  

        Proiect finanțat prin FEADR 

D.19.2 0063V03923802888/ 05.10.2018

 

Finalizat aprilie 2020 

•DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE BASARABEANU
MARINELA P.F.A

Denumirea 
proiectului

• Solicitantul se ocupă de creșterea albinelor din anul
2005, când achiziționează 15 familii de albine, învață
metodologia și tehnica de lucru în stupină de la
apicultorii din comuna Luncavița cu care merge în
fiecare an în pastoral. În anul 2009 accesează
Masura 141 din PNDR conform deciziei de finanțare
C1410108238001046/22.09.2009.Accesează măsura
M7/ 2A - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici,
în vederea dezvoltării și consolidării, echipării cu
diverse echipamente, unelte necesare în procesul de
producție.

Descrierea 
proiectului 

•Pentru atingerea obiectivului proiectului,
solicitantul își propune:

•Obiective obligatorii:

•OO1. Producție estimată a fi comercializată
până la acordarea tranșei a doua de sprijin
(minim 20%) = 2500 euro

•OO2. Nu este cazul

•OO3. Îndeplinit

•OO4. îndeplinit

•Obiective suplimentare(minim 3): 

•OS1.Comercializarea producției proprii în 
procent de peste 12% din valoarea primei tranșe 
de sprijin -1400 euro; 

•OS2. Creșterea randamentului și a productivității 
muncii prin achiziția de materiale/ unelte, 
echipamente (3000 euro): Centrifugă inox 
reversibilă  1 buc, Descăpăcitor 1 buc,  topitor 
ceară  1 buc, sârmă inox  5 kg, aparat tratament  
1buc, faguri artificiali 200 kg, generator electric 
1buc, rame stup 500 buc, roi pe faguri 10 buc

•OS3.  Cursuri perfecționare managementul 
exploatației – M2/1C. 

Obiective

•Bunuri achiziţionate - rame apicole 500 buc, faguri
artificiali 200 kg , roiuri de albine pe faguri 10 buc ,
sublimox pt tratamente varooa 1 buc , banc
descăpăcit, centrifugă apicolă, sârmă inox 5 kg ,
topitor ceară, generator electric

•Comercializare producției agricole obținute în
procent de minimum 20% din valoarea primei
tranșe de plată (valoarea calculată fără TVA):
20.406 lei.

Rezultate

• Realizările propuse în Planul de Afaceri au
respectat graficul de timp, beneficiarul reușind să
obțină rezultate financiarte pozitive și continue.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:   
oraș Isaccea,

județul Tulceaa

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 Art. 4  , a)

Domeniul de intervenție  

2A Sprijijn pentru 
dezvoltarea fermelor mici

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

69.877,50 lei/ 15.000 euro

Valoarea contribuției 
private  nu este cazul

Perioada de implementare a 
proiectului 

05.10.2018-05.10.2021

Beneficiarul proiectului 

BASARABEANU MARINELA 
P.F.A.

Date de contact                         
Marinela BASARABEANU,      
str. Vidin nr.3, bl.32, ap.5,          

oraș Isaccea, județul Tulcea, 
tel. 0751804058, 

basarabeanumarinela@gmail.com 


